
Editorial do Presidente da SBCP - Regional SC e Editor do Anais

Uma palavra do 
 editor do Anais do XLIº
 Congresso Brasileiro de 
 Cirurgia Plástica

Prof. Jorge Bins Ely

  
Fábrica de Sonhos

Nossa especialidade é tão pujante que muitas vezes confundimos corpo e alma, ela é
 muito mais que cirurgia, é psiquiatria cirúrgica, cirurgia psiquiátrica, máquina de ilusões,
 oficina de fantasias, armazém da juventude, FÁBRICA DE SONHOS. 

 Na verdade não somos vendilhões de ilusões e fantasias nem juventude e sonhos, somos
 cirurgiões plásticos, técnicos super especializados com limitações bem conhecidas, à
 serviço do ser humano, somos laicos, éticos enfim seres humanos. 

 Se você foi autor, ou co-autor, de algum trabalho editado nos anais em CD de Porto
 Alegre (2000), São Paulo (2001), Salvador (2002), Fortaleza (2003) ou aqui em
 Florianópolis (2004), confira seu nome on-line no site www.sbcp-sc.org.br clicando em
 anais. 

 Também on-line estão as 2 revistas Arquivos Catarinenses de Medicina, vol 29 XVIª
 Jornada SulBrasileira de 2000 (Florianópolis) e vol 32 XIXª Jornada SulBrasileira de 2003
 (Blumenau), no site www.bireme.br/bvs/P/pbd.htm clique em busca avançada (lado
 direito superior) em seguida clique na seta para baixo do campo de busca até aparecer
 autor, digite seu sobrenome no campo superior e entre neste mundo virtual mundial
 fantástico. 

 Nossos agradecimentos ao catarina Dr. Sérgio Carreirão Presidente Nacional da SBCP;
 Dr. Pedro Escobar Martins (DEC); Dr. Carlos Oscar Uebel (Relações Internacionais); Dra.
 Vera Cardim (tesoureira); Dr. Osvaldo Saldanha (secretário); membros da Diretoria
 Regional Dr. Iberê Pires Condeixa (secretário); Dr. Osvaldo Pereira Filho (secretário-
adjunto); Dr. Rogério Gomes (tesoureiro) e Dra. Stella Crescenti Abdalla (tesoureira
 adjunta), enfim, à todas as Comissões Nacionais e Regionais sem as quais não seria
 possível a realização deste colossal Congresso. 

 Nossas homenagens ao Presidente de Honra do Congresso Dr. Rodrigo d'Eça Neves (SC)
 e 3 celebridades nacionais: Dr. Jorge Fonseca Ely (RS), Dr. Edgard Alves Costa (RJ) e Dr.
 Edwald Merlin Keppke (SP), e 4 convidados estrangeiros Dr. Daniel Baker (EUA), Scott
 Spear (EUA), John Tebbets (EUA) e Bryan Mendelson (Austrália).

Despedí-mo-nos, desejando não só boas-vindas, mas também, bons aprendizados, bons
 novos amigos; bons happy hours, bons cursos, bons passeios, boas festas, enfim, boas e
 (i)memoráveis lembranças...quem vi(v)er verá...

Bons Ventos!

Editores do Anais

 Jorge Bins-Ely (SC)  Pedro Escobar Martins (RS)  Carlos Oscar Uebel (RS)

 Co-Editores do Anais

 Pedro Bins-Ely (RS)  Rodrigo D`Eça Neves (SC)  Stella Crescenti Abdalla (SC)



Eitorial do Presidente da SBCP – Nacional
 
Caro Amigo associado

Já estamos nos preparativos finaisd do nosso Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica.

Todos os colegas envolvidos na organização do evento tem se empenhado ao máximo
 para garantir o seu sucesso.

Nas Comissões locais temos encontrado a maior colaboração possível, demonstrando,
 uma vez mais o espírito fraternal do catarinense.

Outro esforçco a se destacar é o realizado pelos colegas do DEC, que preparam um
 programa científico procurando a atualização dos participantes em todos os níveis.

A Diretoria Nacional está procurando pensar em tudo prevendo as dificuldades que
 possam advir, para que nossos associados encontrem as maiores facilidades possíveis
 em Florianópolis.

O número elevado de trabalhos científicos enviados e de inscrições antecipadas, foi outra
 grata surpresa, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade.

Colega, se você ainda não se inscreveu, faça logo, pense na boa oportunidade que será
 reciclar-se cientificamente, rever os amigos e usufruir do ambiente maravilhoso da Ilha
 de Santa Catarina e de suas praias.

Em novembro, venha estar conosco em Florianópolis.

Um abraço

Dr. Sergio Carrierão
 Presidente Nacional da SBCP

  

Dr. Osvaldo Ribeiro Saldanha
 Secretário geral SBCP

Dra. Vera Cardim
 Tesoureira Geral

DESABAFO - Vera Helena Bins Ely*



 
Só podia ser esposa de cirurgião plástico!

Quantas vezes já ouvimos esta frase? Eu ainda me pergunto se devemos encarar como
 um elogio ou como uma obrigação que paira sobre nossas cabeças... Em qualquer um
 dos casos, expressa a expectativa dos outros no bisturi que está ao nosso lado e do qual
 devemos nos servir, a qualquer momento, em busca da eterna juventude. Afinal de
 contas, ainda é de graça!

Enganam-se os que pensam que esta frase é dita exclusivamente por mulheres. Outro dia
 fui surpreendida – o incrível é que a gente ainda se surpreende! – com o comentário de
 um colega de trabalho. Uma de suas alunas, sabendo de minha impossibilidade de estar
 presente no dia da defesa de sua tese, sugeriu ao professor que trocasse a data. Tendo
 seu pedido negado solicitou, mesmo assim, que eu enviasse, por escrito, minhas críticas
 ao seu trabalho. O colega, diante de tanta insistência, expressou sua opinião: “eu sei que
 a professora parece bem mais jovem do que é – aliás, só podia ser esposa de plástico! -
 mas por que tanto esforço em ter sua opinião?”.

Situações como essa me levam a concluir que, para alguns, uma aparência agradável não
 combina com outros predicados, principalmente intelectuais. Naquele momento agradeci
 minha herança genética e a educação que recebi: me permitem alçar vôos tão mais
 interessantes do que permanecer presa à idéia de um corpo sempre jovem, sem rugas
 ou celulite.

Às vezes fico imaginando o que passa pela cabeça dos outros quando, ao nos olhar,
 declaram nossa íntima relação com o bisturi. No meu caso, depois de um dia de trabalho,
 que não raro se estende até tarde da noite, acordar cedo o suficiente para estar às 7:00
 fazendo exercícios e às 8:30 trabalhando, se traduz como muita força de vontade para
 manter este corpo saudável. Será que os outros me imaginam plugada a uma máquina
 de lipoaspiração, que iria modelando meu corpo enquanto tomo café e leio as notícias do
 dia?

Na verdade, buscar a saúde física e mental não exclui o auxílio do cirurgião. Muitas vezes
 é a única forma de aproximar nossa imagem refletida no espelho daquela que,
 intimamente, fazemos de nós mesmos. E encontrar esta semelhança através do bisturi
 pode nos trazer um bem enorme à alma! Mas está longe daquela negação total, que
 acomete alguns, em relação ao óbvio e natural envelhecimento de nosso corpo.

Mas, então, qual seria o limite?
 Certamente é uma decisão individual. Para mim, está na harmonia, no equilíbrio. Aos 50
 anos não posso exigir um corpinho de 25. Mas, sim, ter um corpo saudável, que
 responda as atividades que gosto de realizar, tais como trabalhar no computador sem
 precisar tomar analgésicos para dores musculares, ou dançar sem acordar no dia
 seguinte com a impressão de ter sido atropelada na véspera. Saber aceitar minhas rugas
 e manchas na pele como resultado do meu excessivo bronzeado e da minha alegria -
 assim como minha mãe e tias, ao sorrir fecho os olhos, criando inúmeros pés-de-galinha.

Enfim, saber compensar perdas com ganhos, como diz Lya Luft. E esta é uma decisão
 pessoal, que só a nós interessa. E a mais ninguém.

*Vera Helena é arquiteta, doutora em ergonomia e esposa do cirurgião plástico Jorge Bins
 Ely.

Vera Helena Bins Ely
Arquiteta, doutora em ergonomia e esposa do cirurgião plástico Jorge Bins Ely. 

  



Mensagens da Diretoria Regional SC
 
 Caros colegas

 O mês de novembro já está aí e o nosso congresso junto se aproxima. Estaremos muito
 felizes em receber nossos colegas cirurgiões plásticos do Brasil e do Mundo. Santa
 Catarina sempre teve a fama de bem receber seus visitantes e mais uma vez estaremos
 preparados para fazer com que isto aconteça.

Muito temos trabalhado e temos a certeza de que seremos recompensados, pois vamos
 no decorrer do congresso, além de participar de grandes apresentações científicas,
 estarmos juntos de amigos.

Temos certeza que a comissão científica do evento está preparando o que há de melhor
 para todos.

Temos participado de grandes congressos e encontros em nosso país e no exterior e
 sabemos da capacidade que nós brasileiros temos em realizar este tipo de evento, e, em
 Santa Catarina não será diferente.

Nosso secretário geral da SBCP e colega Osvaldo Saldanha, como não poderia deixar de
 ser, está dando todo o apoio a nossa secretaria regional e desde já antecipamos nosso
 agradecimento a ele e a todos os membros da diretoria nacional .

 Até novembro. Santa Catarina espera a todos.

Dr. Iberê Pires Condeixa
 Secretario Geral Regional SC

Caros colegas,

A organização do Congresso da SBCP vai de vento em popa. Com a programação social já
 estruturada, a comissão local pretende ofertar-lhes um dos maiores eventos da
 especialidade já realizados em nosso país. Lembramos que a semana do congresso
 coincidirá com o feriado oficial do dia 15 de novembro, o que permitirá, visitações à
 muitas atrações turísticas em SC. Portanto, agende-se para desfrutar de uma semana de
 lazer e ciência. Aproveite as promoções dos pacotes turísticos promocionais, já
 disponíveis nos sites oficiais e vamos nos confraternizar em Floripa.

Um grande abraço,

Dr. Osvaldo João Pereira Filho



 Secretario Adjunto Regional SC

Estamos a poucos meses do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, a ser realizado de
 17 a 20 de novembro próximo em nosso Estado. A Tesouraria da Regional SC está
 trabalhando sob os auspícios da Tesouraria Nacional, comandada pela Dra. Vera Lúcia
 Cardim, para proporcionar o melhor Congresso Brasileiro do ponto de vista científico,
 social e financeiro. Contamos com a participação de todos os Cirurgiões Plásticos neste
 evento magno, aproveitando para desfrutarem dos encantos de Florianópolis e Santa
 Catarina. 

 Sejam todos bem-vindos! 

Dr. Rogério Schützler Gomes
 Tesoureiro Geral Regional SC

Nós, de Santa Catarina, estamos aguardando você e sua família, para desfrutarmos,
 juntos, de atividades científicas, momentos de confraternização e belas festas, nesta
 maravilhosa ilha de Florianópolis, de beleza ímpar!

Será um imenso prazer recebê-los!

Dra. Stella Crescenti Abdalla
 Tesoureira Adjunta Regional SC

 
Editorial do DEC - Departamento de Eventos Científicos
  
Nos próximos dois anos o DEC pautará suas atividades pela prioridade científica sem
 nenhum interesse ou influência de ordem política. Dessa forma será considerado o
 conteúdo científico e a apresentação de cada trabalho, não importando a sua
 procedência, bastando que seja de um filiado da nossa Sociedade. Será dada muita
 importância às Jornadas Regionais oportunizando a participação de colegas locais cujos
 trabalhos de maior valor científico terão destaque no Congresso Brasileiro. A idéia é
 estimular jovens cirurgiões e também, os de maior experiência, para produzirem novos
 importantes “trabalhos científicos” denominação que substitui os temas livres.

Neste ano estaremos editando os Anais do Congresso e todos os trabalhos deverão ser
 enviados até 31/07/2004 para a sede da SBCP que lhe atribuirá uma senha para que os
 membros do DEC possam avaliá-los com total isenção e sigilo. Os relatores de Mesas
 Redondas e Painéis também serão convidados para publicar seus trabalhos nos Anais que
 serão na forma de “extended abstract”. As normas de edição já estarão publicadas neste



 primeiro boletim do Congresso.

O Congresso Brasileiro, com exceção dos cursos, será realizado em duas salas, no
 máximo, tendo uma programação das mais abrangentes e atrativas. Os temas de
 cirurgia reparadora e estética serão apresentadas por colegas da maior expressão da
 cirurgia plástica brasileira e internacional. Já estão confirmados os estrangeiros Daniel
 Baker, Scott Spear, John Tebbets dos USA e Bryan Mendelson da Austrália

O objetivo do Congresso de Florianópolis será dar aos congressistas a oportunidade de
 fazer uma ampla e profunda atualização da cirurgia plástica contemporânea. Durante
 quatro dias assistiremos não somente os temas avançados mas também os básicos e de
 revisão que fazem o dia-a-dia do cirurgião plástico.

Num universo de quase mil membros titulares, é impossível convidar e contemplar a
 todos em cada evento. Esse é o nosso ônus, mas também nos servirá como estímulo
 para incentivar a inscrição de trabalhos científicos que serão apresentados nas duas
 principais salas do Congresso.

Dr. Pedro Martins
 Diretor do DEC

Dr. Carlos Uebel
 Diretor Depto de Relações Internacionais

Editorial do Presidente de Honra - Dr. Rodrigo d`Eça Neves
  
Prezados Amigos,

Nos giros do mundo e a cada grupamento deles, ficou estabelecido o tempo e suas
 medições.

Neste tempo cheguei antes, alguns fatores contribuíram para que eu me encantasse com
 a especialidade. Dr. Erdulfo Apiani operou a orelha do meu amigo que o cachorro dele
 havia comido o polo superior.
 Isto ocorreu quando cursava o 3º ano primário em 1950.

Depois, durante o curso medicina cruzei na mesma cidade (Tubarão SC) com o Profº
 Nelson Pigossi que me levou para o Hospital das Clínicas USP onde conheci o Profº Victor
 Spina e Profº. Raul Couto Sucena estas pessoas foram as que me colocaram na
 especialidade.

.Do Profº Jorge Fonseca Ely foi o primeiro livro que tive, ainda na faculdade.
 Enquanto desenvolvia a pós-graduação tornei-me amigo de muitos outros incluindo em
 regime paternal com Antônio Costa Estima.

Na ordem natural das coisas recebemos o Dr. Jorge Bins-Ely que me contaminou com o
 grande entusiasmo que há muito carrega consigo em preparar “Anais em CDs”, veículos
 que contam a história científica da cirurgia plástica da nossa Santa Catarina.

Por tudo e por todos me declaro um homem feliz com muito a realizar se Deus o permitir.



Dr. Rodrigo d`Eça Neves
 PRESIDENTE DE HONRA DO XLIº CONGRESSO

 
Convidados Estrangeiros
  

 Daniel Baker
 USA

Dr. Baker completou residência em cirurgia plástica na New York
 Universit's Institute of Reconstructive Plastic Surgery, é membro da
 “American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons” ,
 “American Society of Aesthetic Plastic Surgeons”, considerado um
 dos cirurgiões mais respeitados de Nova York e atua tanto na
 cirurgia plástica estética quanto na reparadora.

Tem apresentado centenas de conferências e escrito inúmeros
 artigos sobre facelift, rinoplastia e seu trabalho sobre reconstrução
 nasal em oncologia é uma verdadeira legenda.

Daniel Baker é certificado pela “American Board of Plastic Surgery” e
 afiliado na “New York University Medial Center”, “Manhattan Eye”,
 “Ear and Throat Hospital”, “Bellevue Hospital” e “Veteran's
 Hospital”.

  

Scott Spear
 USA

Scott L. Spear, MD é internacionalmente reconhecido em todos os
 tipos de cirurgia da mama e face. É Professor-Chairman de Cirurgia
 Plástica do Georgetown University Medical Center e Diretor –
 Instrutor do Programa de Cirurgia Plástica.

Dr. Spear está envolvido com o desenvolvimento e melhora da nova
 geração de Implantes Mamários; é membro da Comissão de Prótese
 de Mama da Sociedade Americana para Teste de Materiais e
 Presidente Eleito pela Sociedade Americana de Cirurgia Plástica.

Participa do editorial de vários jornais e capítulos, tem sido
 convidado como conferencista em vários congressos internacionais
 e como professor visitante de vários centros medicos incluindo as
 principais universidades: Harvard, Yale, Johns Hopkins, Baylor, The
 University of Texas, Ohio State University, The University of Toronto
 e Royal College of Surgeons(London).

  

John Tebbets
 USA

Cirurgião Plástico de Dallas, USA é membro da Sociedade Americana
 de Cirurgiões Plásticos, da Sociedade Americana de Cirurgia Estética
 e Membro Titular da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética.

Tem vários trabalhos científicos publicados na área de Cirurgia
 Plástica Mamária e participa de várias comissões e estudos de
 Inclusões de Prótese de Silicone Mamário junto à Sociedade
 Americana de Cirurgia Plástica. É um dos cirurgiões mais
 reconhecidos nos EUA e tem uma participação marcante nos
 Congresso Americanos e Internacionais.

  
Bryan Mendelson é cirurgião plástico que atua em Melbourne,



Bryan Mendelson
 Austrália

 Austrália. Graduado pela Monash Medical School, Melbourne,
 completou residência em Cirurgia Geral no Alfred Hospital,
 Melbourne e Residência em Cirurgia Plástica na Mayo Clinic,
 Rochester, Minnesota.

Atualmente é secretário do Departamento Internacional da ISAPS.
 Durante anos, foi membro da “Aesthetic Plastic Surgery” em Nova
 York e do “Institute of Reconstructive Plastic Surgery” com Tom
 Reece e Sherell Aston, hoje faz parte das principais organizações
 profissionais de cirurgia plástica da Austrália. Já fez, anteriormente,
 várias demonstrações cirúrgicas em grandes eventos científicos em
 Bangkok, Madrid, Canadá, Dallas, Miami. Ganhou vários prêmios em
 Chicago, U.S.A. Boston, U.S.A. Austrália Canadá. Sua conferência
 sobre Anatomia e Cirurgia da Face sera uma das mais importantes
 do nosso Congresso.

Homenageados
  

Jorge Fonseca Ely

- Professor Titular de Cirurgia Plástica da Fundação Faculdade
 Federal
 de Ciências Médicas de Porto Alegre (jubilado)
 - Professor Adjunto de Cirurgia Plástica da Universidade Federal do
 Rio Grande do Sul. Em 1991, Professor Responsável pela Disciplina
 de
 Cirurgia Plástica da Área de Pós-Graduação - Curso de Mestrado em
 Cirurgia, dirigido pelo prof. Dr. Luis Rohde
 - Diretor da Clínica Sul Brasileira de Cirurgia Plástica
 - Membro do Corpo Clínico do Hospital Moinhos de Vento e do
 Complexo
 Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre
 - Durante 15 anos dirigiu o Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados
 do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre
 - Em 1987, recebeu no Simpósio Internacional de Microcirurgia, no
 Rio
 de Janeiro, uma placa de prata alusiva a este fato como "PIONEIRO
 DA
 MICROCIRURGIA NO BRASIL"
 - Membro Titular Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia
 Plástica (SBCP)
 - Regente de Serviço Credenciado para a formação de Especialistas
 da SBCP
 - Membro Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
 - Membro Vitalício das Sociedades Americana e Internacional de
 Cirurgia Estética (ASAPS e ISAPS)
 - Autor dos livros: "Cirurgia Plástica" 1a. ed. Procienx, São Paulo,
 1965 e "Cirurgia Plástica" 2a.ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
 1980
 - Editor dos Anais do VII International Congress of Plastic and
 Reconstructive Surgery (IPRS). SBCP/Cartgraf, São Paulo, 1979
 - Editor dos Anais do "XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia
 Plástica", com 377 páginas e publicado em 1976.
 - Escreveu 106 artigos originais sobre Cirurgia Plástica, sendo 71
 publicados no Brasil e 35 no exterior.
 - Em 1989 recebeu o diploma de "PROFESSOR OF POSTGRADUATE
 EDUCATION IN
 AESTHETIC PLASTIC SURGERY", outorgado pela "Educational
 Foundation of
 the International Society of Aesthetic Plastic Surgery"(ISAPS). Este
 título só é conferido a quem participa como professor em pelo
 menos



 cinco cursos internacionais para pós-graduados da ISAPS. Participou
 como professor dos seguintes cursos: 1) BRISTOL, na Grã-
Bretanha, em
 1980; 2) MADRID, na Espanha, em 1985; 3) CARTAGENA, na
 Colômbia, em
 1988; 4) LUZERNA, na Suíça, em 1989; 5) PARIS, na França, em
 1990, foi
 como professor convidado do Curso de Pós-Graduados da ISAPS.
 - Em 1991 assumiu, temporariamente, a Presidência da ISAPA
 Foundation
 of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPA) e
 recebeu a medalha de ouro de Membro Honorário da
 SociedadeArgentina de
 Cirurgia Plástica.
 - Em dezembro de 2004 completa 50 anos de atividades como
 Médico.

  

Edgard Alves
 Costa

 Data de Nascimento: 21/02/34
 Estado Civil: Casado
 Nacionalidade: Brasileira
 Naturalidade: Rio de Janeiro

Especialidades:

-Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
 -Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Crânio Maxilo Fácil.
 -Titular da Academia Fluminense de Medicina.
 -Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.
 -Presidente do Capítulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
 – 1988.
 -Presidente do Centro de Estudos Prof. Ivo Pitanguy – 38º
 Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia.
 -Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Crânio Maxilo Facial
 -Prof. Escola Pós Graduação Carlos Chagas.
 -Prof. Pós Graduação da P.U.C – RJ – Pontifícia Universidade
 Católica.
 -Prof. do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de
 Campos.
 -Prof. Livre Docente da UFF.
 -Chefe do Serviço de Cirurgia Crânio Maxilo Facial do Hospital Santa
 Cruz – Niterói.
 -Chefe da Cirurgia Crânio Maxilo Facial da Clínica Ivo Pitanguy.
 -Membro da Academia Fluminense de Medicina.
 -Autor de diversos trabalhos publicados em livros e revistas da
 Literatura Nacional e Internacional.

  

 Edwald Merlin
 Keppke

Nascido em 1931 – Curitiba PR
 Curso Médico – Belo Horizonte – Faculdade Ciências Médicas
 Residência de Cirurgia Geral – Hospital das Clínicas USP – São Paulo
 Residência Cirurgia Plástica – Hospital das Clínicas USP – São Paulo
 (Serviço do Profº Roberto Farina
 Estágios Alemanha – Hamburgo – Profº K. Schuchard
 Estágios Rio de Janeiro – Profº Ivo Pitanguy
 Sócio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde 1960,
 participando ativamente de seus congressos e ocupando Cargos na
 Diretoria.
 Reside em Campinas desde 1961, participando da Fundação da
 Unicamp aonde exerceu a especialidade até 1977, dedicando-se
 então somente Clínica Privada



Congressos Brasileiros realizados pela SBCP

Ano 1956
Local São Paulo
Presidente Nacional Antonio Duarte Cardoso
  
Ano 1958
Local São Paulo
Presidente Nacional Alípio Pernet
  
Ano 1960
Local São Paulo
Presidente Nacional Roberto Farina
  
Ano 1965
Local São Paulo
Presidente Nacional Roberto Antonio Millan
  
Ano 1968
Local Pernambuco
Presidente Nacional Roberto Antonio Millan
Presidente Regional João Suassuna Filho
  
Ano 1969
Local Distrito Federal
Presidente Nacional Nelson Pigossi
Presidente Regional Fábio Rabello
  
Ano 1970
Local Rio de Janeiro
Presidente Nacional Nelson Pigossi
  
Ano 1971
Local Bahia
Presidente Nacional Ricardo Baroudi
Presidente Regional Antonio Carlos Aleixo Sepúlveda
  
Ano 1972
Local São Paulo
Presidente Nacional Ricardo Baroudi
Presidente Regional Benjamin Golcman
  
Ano 1973
Local Paraná
Presidente Nacional Aymar Edison Sperli
Presidente Regional Lacyone Jorge Roth
  
Ano 1974
Local Minas Gerais
Presidente Nacional Aymar Edison Sperli



Presidente Regional José de Oliveira Barra
  
Ano 1975
Local São Paulo
Presidente Nacional Paulo Marques de Souza
Presidente Regional Kose Horibe
  
Ano 1976
Local Rio Grande do Sul
Presidente Nacional Paulo Marques de Souza
Presidente Regional Telmo Marques Weber
  
Ano 1977
Local Rio de Janeiro
Presidente Nacional Raul Couto Sucena
Presidente Regional Wenceslau Soares Neto
  
Ano 1978
Local São Paulo
Presidente Nacional Ricardo Baroudi
Presidente Regional Ewaldo Bolívar de Souza Pinto
  
Ano 1979
Local São Paulo
Presidente Nacional Ricardo Baroudi
Presidente Regional Ewaldo Bolívar de Souza Pinto
  
Ano 1980
Local Ceará
Presidente Nacional Ewaldo Bolívar de Souza Pinto
Presidente Regional Wladimir Távora Cruz
  
Ano 1981
Local Espírito Santo
Presidente Nacional Ewaldo Bolívar de Souza Pinto
Presidente Regional Rogério Ottoni Barbosa
  
Ano 1982
Local Pernambuco
Presidente Nacional Claudio Rebello
Presidente Regional Geraldo Torreão de Sá
  
Ano 1983
Local Distrito Federal
Presidente Nacional Claudio Rebello
Presidente Regional José Carlos Daher
  
Ano 1984
Local Rio de Janeiro
Presidente Nacional Melchiades Cardoso de Oliveira
Presidente Regional José Kogut



  
Ano 1985
Local Rio Grande do Sul
Presidente Nacional Melchiades Cardoso de Oliveira
Presidente Regional Carlos Oscar Uebel
  
Ano 1986
Local Minas Gerais
Presidente Nacional Juarez Avelar
Presidente Regional Edgard Rocha Silva
  
Ano 1987
Local São Paulo
Presidente Nacional Juarez Avelar
Presidente Regional João Carlos Sampaio Goes
  
Ano 1988
Local Bahia
Presidente Nacional Pedro Martins
Presidente Regional Antonio Carlos Aleixo Sepúlveda
  
Ano 1989
Local Santa Catarina
Presidente Nacional Pedro Martins
Presidente Regional João Francisco do Valle Pereira
  
Ano 1990
Local Rio de Janeiro
Presidente Nacional Juarez Avelar
Presidente Regional Farid Hakme
  
Ano 1991
Local São Paulo
Presidente Nacional Juarez Avelar
Presidente Regional Munir Curi
  
Ano 1992
Local Rio de Janeiro
Presidente Nacional Liacyr Ribeiro
Presidente Regional Luiz Carlos Celi Garcia
  
Ano 1993
Local Paraná
Presidente Nacional Liacyr Ribeiro
Presidente Regional Rogério Scheibe
  
Ano 1994
Local Minas Gerais
Presidente Nacional Munir Curi
Presidente Regional Sebastião Nelson Edy Guerra
  



Ano 1995
Local Distrito Federal
Presidente Nacional Munir Curi
Presidente Regional Fábio Inácio da Cunha
  
Ano 1996
Local Rio de Janeiro
Presidente Nacional Farid Hakme
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Local Hotel Bourbon
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Presidente Nacional Farid Hakme
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Data 24/04 a 25/05/1999
Cidade Gramado RS
Local Hotel Serrano
Presidente Regional Aléxis Lemos Pacheco
Presidente Nacional Farid Hakme
  
Evento XVIª Jornada SulBrasileira
Data 05 e 06/05/2000
Cidade Florianópolis SC
Local Costão do Santinho
Presidente Regional Stella Crescenti Abdalla
Presidente Nacional Luiz Carlos Garcia
  
Evento XVIIª Jornada SulBrasileira
Data 29 a 31/03/2001
Cidade Curitiba PR
Local Hotel Bourbon
Presidente Regional Julio Lopes Fernandes
Presidente Nacional Luiz Carlos Garcia
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Data 09 11/05/2002
Cidade Gramado RS
Local Hotel Serrano
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Data 01 a 03/05/2003
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Local Grande Hotel
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Presidente Nacional Luiz Carlos Garcia
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Data 29/04 a 01/05/2004
Cidade Curitiba PR
Local Hotel Sheraton Four Points
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A MICROCIRURGIA NA QUEIMADURA ELÉTRICA

Os acidentes causados pela queimadura elétrica são, geralmente, muito graves e
 freqüentemente levam a importantes seqüelas.
A fórmula da equação de Ohm considera-se três elementos, a intensidade de corrente
 elétrica, a resistência do circuito e a força eletromotriz gerada por uma fonte
 qualquer. A análise da relação entre os fatores que compõe esta fórmula permite
 deduzir que a entidade mais perigosa é a intensidade de corrente elétrica que varia
 conforme se altera a resistência, uma vez que a voltagem, num mesmo circuito, não
 se altera.
As lesões decorrentes de uma queimadura elétrica podem ser tratadas de acordo com
 a profundidade e extensão da mesma. Assim, se utiliza desde enxertos de pele até
 sofisticados retalhos. 

Objetivo

Índice

O objetivo deste trabalho é mostrar o que pode ser utilizado no tratamento de lesões
 causadas pela eletricidade.

Material e Método

Índice

São apresentados aqui, alguns casos, onde houve a necessidade de uma reconstrução
 complexa das lesões oriundas de uma queimadura elétrica. 
Caso 1- Paciente com uma extensa lesão no antebraço. Para repará-la foi transposto
 um retalho do músculo grande dorsal. Posteriormente uma anastomose término-
lateral entre nervo ulnar e o nervo mediano. Obteve-se uma excelente recuperação da
 sensibilidade e motricidade especialmente da oponência do polegar. 
Caso 2- Paciente apresentando uma úlcera na região do punho com lesão de todos os
 tendões flexores e dos nervos mediano e ulnar. Realizada a reconstrução cutânea com
 o retalho lateral do braço e a reconstrução do nervo mediano num tempo posterior,
 com a finalidade a recuperação de uma sensibilidade protetora. (Foto 1 e 2)
Caso 3 - Extensa área de necrose cutânea e óssea provocada por uma queimadura
 elétrica. Após o desbridamento houve a exposição do encéfalo. A reparação foi
 efetuada com um retalho duplo, musculocutaneo do grande dorsal e muscular do
 serrátil anterior, baseados em num mesmo pedículo vascular.  ( Foto 3 e 4)
Caso 4 - Paciente mostrando uma extensa área de necrose na face provocada por uma
 queimadura elétrica. Neste caso, utilizou-se um retalho musculocutâneo do grande
 dorsal, alcançando uma boa cobertura desta lesão. (Foto 5 e 6)

Discussão

  



Índice

O tratamento das queimaduras elétricas está diretamente relacionado com a sua
 extensão e profundidade, bem como com as estrutras envolvidas. 
Os retalhos livres, além de propiciar uma excelente cobertura cutânea, permitem que
 sejam reconstruídos sob eles, outras estruturas que por ventura estejam envolvidas
 no trauma inicial como nervos, tendões, ossos e vasos. 
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2- Silverberg,B., Banis,J.C., Jr., Verdi,B.D. and Acland, R.D. : Microvascular
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Abdominoplastia Circunferencial no tratamento seqüencial após obesidade
 mórbida

Resumo

Índice

Pacientes obesos, após perderem peso consideravelmente ficam com grande sobra de
 pele.  A Abdominoplastia transversa clássica deixa uma sobra de pele no local.
Este artigo apresenta uma alternativa, a Abdominoplastia Circunferencial, a qual
 envolve o perímetro do abdômen.
Os pacientes tinham em média 39,5 anos sendo 10 mulheres e 2 homens. Foi feita a
 incisão da abdominoplastia transversa clássica (mas foi dorsalmente estendida sem
 tencionar a linha de sutura).
O pré e pós operatório mostram um enorme impacto após a ressecção do excesso de
 panículo com melhora do contorno do corpo, postura, deambulação, integração social
 e psicológica, higiene e performance sexual.
Em alguns pacientes, seromas, deiscências parciais, infecção tecidual e atelectasias
 são complicações imediatas. Cicatriz hipertrófica e alguma sobra de pele são
 complicações tardias.
A maior desvantagem da abdominoplastia circunferencial são as cicatrizes; entretanto,
 este procedimento pode ser considerado como uma opção para se obter um contorno
 corporal mais harmonioso.
As complicações não são suficientes para se contra indicar a cirurgia por que os
 pacientes preferem fazer a cirurgia e ter uma maior integração social bem como uma
 melhora comportamental.

Introdução

  



Índice

Obesidade mórbida é uma doença considerada epidêmica em países com alto produto
 nacional bruto. Repercute em diferentes sistemas do corpo e esta relacionada a
 doenças bem como a mudanças na imagem corporal  que é freqüentemente grotesca,
 com distribuição heterogenia e excessiva de gordura.Por essa razão, para perder peso
 melhorar sua condição de saúde, a pessoa obesa passa por dietas ou ainda sofre
 cirurgia de redução do volume gástrico.
Perda de peso deixa uma considerável sobra de pele irregular nos membros, abdômen
 e tórax, aumento  da ocorrência de infecção na pele e dessa maneira intertrigem.
 Pessoas obesas apresentam postura defeituosa, por causa de um aumento no volume
 corpóreo, com ou sem a presença de osteopatia.
Desse modo, os hábitos sedentários, a dificuldade de locomoção e deambulação são
 conseqüências de hábitos sedentários. Essa situação pode persistir após a perda de
 peso e obrigatoriamente há sobra de pele. A sexualidade está comprometida porque
 há um acumulo de tecido na região abdominal  formando uma parede sobre a
 genitália.
Além disso, ocorrem dobras no tórax e sobra de pele nos braços e coxas.
Uma vez que o paciente perde peso e as doenças relacionadas à obesidade são
 controladas, começa a busca por um modo de conseguir uma melhora na imagem
 corporal e na qualidade de vida. A pele perde elasticidade e acumula dobras nos
 segmentos do corpo.
Uma vez o peso estando estabilizado, o paciente sofre uma cirurgia para a remoção de
 sobra de pele.
A dermolipectomia abdominal com incisão clássica apresenta um resultado final não
 satisfatório porque fica uma saliência nos flancos.
No entanto, alguns autores propõem uma extensão da incisão transversa inferior
 abdominal nos flancos e na área dorsal.
Nós apresentamos nossa experiência com essa técnica.
A expressão abdominoplastia circunferencial foi escolhida para descrever o
 procedimento.

Pacientes e métodos

Índice

Foram 12 pacientes  que sofreram a cirurgia Bypass pela técnica de Capella.  A
 Abdominoplastia Circunferencial foi realizada após 12 meses com o peso corporal
 estável e com tempo suficiente para retração da pele.
A avaliação pré e pós-operatória confirmou a boa condição de saúde dos pacientes.
A média do Índice de Massa Corpórea  dos pacientes no momento da abdominoplastia
 foi de 39,8 Kg/m2 correspondendo a 40% da perda de peso. Os pacientes tinham em
 média 39,5 anos (entre 19 e  56 anos). Dez pacientes eram caucasianos e dois não
 caucasianos.
Como rotina para prevenir Trombose Venosa Profunda usou-se Heparina subcutâneo
 com baixo peso molecular.Uma meia elástica foi prescrita para mobilização ativa e
 passiva para os membros.
Na antibiótico terapia profilática foi utilizado cefalosporina , 2 g. durante a anestesia.
Todos os pacientes foram acompanhados e submetidos a exame psicológico. Foi
 discutido a expectativa dos resultados e os desapontamentos.

Técnica Cirúrgica

Índice

Abdominoplastia circunferencial consiste em extensão da incisão antero superior  até a
 crista ilíaca e dorsalmente até a coluna vertebral.
A delimitação da sobra de tecido é obtida por pinçamento com o paciente em pé;
 evitando assim tensão na sutura.
Delimitação da incisão inferior é obtida pelo sulco abdominal inferior passando pelo
 púbis e espinha ilíaca antero superior (EIAS); daí a incisão estende-se até o dorso
 através da coluna vertebral 2 a 3 cm acima do sulco interglúteos. Formando uma
 depressão (Fotos A,  B e C).
A incisão superior é obtida por pinçamento em seguida resseca-se a pele
 remanescente preferencialmente acima do umbigo. A incisão transversa continua em
 torno do tronco atravessando a coluna vertebral  formando um ângulo.



A cirurgia começa com o paciente em decúbito ventral. Inicia-se com ressecção da
 sobra de pele previamente delimitada até a fáscia da musculatura paravertebral (Foto
 J) . O fechamento é realizado em 3 planos com fio absorvível monofilamentar: o plano
 profundo que fecha a fáscia superficial, o plano subdermico e o plano intradermico.
 Após concluir a sutura posterior com rigorosa anti-sepsia, o paciente é posicionado em
 decúbito dorsal iniciando a abdominoplastia clássica com incisão inferior,
 descolamento dos retalhos dermogordurosos supra aponeurotico até apêndice
 xifóide(Foto L). A diástase dos retos abdominais é corrigida usando sutura com  fio
 monofilamentar não absorvível.
A sobra de pele remanescente é ressecada com uma incisão superior (Foto M). É
 importante que a ressecção do excesso de tecido não cause tensão na linha de sutura
 posterior.
O umbigo é exteriorizado, e o fechamento é realizado também em três planos assim
 como na incisão dorsal.
A drenagem é realizada com sistema a vácuo.
A cirurgia é terminada com curativo compressivo e cinta abdominal.

Resultados

Índice

Todos os pacientes ficaram satisfeitos com o resultado final apesar da grande cicatriz
 remanescente. Obviamente, estes resultados foram observados com  irregularidade
 moderadas. Entretanto, comparando o pré e pós operatório, é perceptível o impacto
 resultando em ressecção da sobra de pele. Não foi possível mensurar uma melhora
 postural, os pacientes evidenciaram diminuição da dor e melhor atividade motora.
Os pacientes abandonaram os hábitos sedentários e foram capazes de realizar
 deambulação ativa e exercícios físicos.
Removidas as sobras de pele, foi permitido uma melhor higiene pessoal dos membros
 após passarem as dificuldades da abdominoplastia.
Os cuidados pessoais, que os  cônjuges relataram, nos mostraram uma melhor
 integração profissional, bem estar associado à melhora da imagem corporal e da
 performance sexual.

Complicações

Índice

As complicações estão descritas na tabela 1. São classificadas como imediatas e
 tardias. Comparando com as referencias obtidas, não há diferencia com outros
 autores, exceto sepsis, hematoma e TVP que foram vistas em outros estudos, mas
 não foram vistas neste.
Complicações imediatas que tiveram maior incidência foram coleções serosas em áreas
 descoladas cirurgicamente. A drenagem foi efetiva.
Os casos de deiscência espontânea ocorreram onde houve excesso de tensão na linha
 de sutura. Em um dos casos houve deiscência na área dorsal, precisamente na porção
 medial, em outro caso ocorreu na região supra púbica. Ambos os casos não
 excederam 12 cm de extensão. A resolução do 1º caso foi com curativo e o 2º caso foi
 resolvido com desbridamento das necroses das bordas e ressutura da ferida.
Um paciente teve infecção fleimão e celulite, o que requereu ressecção e sutura
 posterior com resultado satisfatório.
Em 2 casos ocorreu atelectasia e dispnéia moderada, exames radiológicos confirmaram
 a suspeita diagnóstica. Foi tratado com fisioterapia respiratória.
Foram observadas cicatrizes hipertróficas provavelmente por causa da tensão na linha
 de sutura.
Em outro caso, o paciente teve sobra de pele como resultado da ressecção de pouco
 tecido. Em ambas circunstancias, o momento apropriado para se remover a cicatriz
 hipertrófica ou sobra de pele é postergado.

Discussão

Índice

Há 4  tipos de má formação:  acumulo de sobra de pele nos flancos, abdômen e região
 glúteo trocantérica. Podem ser isoladas ou combinadas. 
Tipo I refere-se a 1 grupo de pacientes com pouco depósito de gordura nos flancos, e



 na região glúteo trocanterica. A elasticidade da pele era excelente e a lipossucção foi
 suficiente para remover a gordura com bons resultados.
Tipo II são pacientes com depósito de gordura moderado nos flancos, áreas glúteas
 trocantericas e abdômen.Contudo, a pele não está contrátil  como nos pacientes tipo
 I. Recomenda-se lipossucção e os resultados são melhores quando 2 ou mais cirurgias
 seletivas são realizadas.
Tipo III são caracterizados por deposição de gordura nos flancos, no abdômen  e na
 região glúteo trocantérica, associado a uma significante flacidez da pele. Nesses
 pacientes, a ressecção clássica e a lipossucção  são necessárias, em um, dois ou mais
 passos.
Finalmente, o tipo IV de pacientes com grande quantidade de pele solta, sem
 elasticidade  e com pouco deposito de gordura. Para esses pacientes, foi recomendado
 à ressecção clássica.
A ressecção abdominal nos pacientes tipo IV  podem ser realizadas da seguinte forma:
 1) abdominoplastia transversa 12-14; 2) abdominoplastia vertical 15-16; 3)
 combinando abdominoplastia transversa e incisão longitudinal, ie. transverso-vertical
 17-19.
Cada um desses procedimentos foram descritos, 7-18-20,  mas a abdominoplastia
 vertical não foi muito  realizada.
Abdominoplastias  transversa e transverso - vertical são bastante realizadas, e
 envolvem ressecção  de grande quantidade de pele flácida. Não há duvidas sobre o
 excelente resultado para parede abdominal anterior, mas o resultado final deixa uma
 grande sobra de tecido e isso obriga a uma prolongação lateral da incisão proporcional
 ao excesso de pele no local. Quando a extensão da incisão lateral atingir a coluna
 vertebral como neste artigo, isso caracteriza a abdominoplastia circunferencial.
Neste procedimento, os pacientes tem grande beneficio com a distribuição de tecido
 após a remoção do excesso nos flancos, estreitamento da cintura e suspensão da pele
 da área glútea.
A vantagem desse procedimento é a eliminação da incisão vertical. Entretanto, alguns
 pacientes deste estudo tiveram cicatriz mediana abdominal após Gastroplastia, isso é
 importante, pois  hoje em dia essa  cirurgia tende a ser realizada por
 videolaparoscopia.
Uma importante desvantagem na abdominoplastia circunferencial é o tamanho da
 cicatriz ao redor do abdômen e dorso.Os pacientes deste estudo foram fortemente
 alertados sobre as dificuldades para esconder as cicatrizes debaixo da roupa de
 banho. Entretanto, obtiveram uma maior aceitação do contorno corporal, bem como
 os benefícios já mencionados.As complicações não são suficientes para contra indicar
 essa cirurgia.
Os pacientes demonstraram satisfação com os resultados; maior integração
 profissional e social,  melhora comportamental, aumento da capacidade de caminhar,
 e melhor performance física na realização de exercícios, vida sexual e atividades
 recreativas.

Conclusão

Índice

A grande desvantagem da abdominoplastia circunferencial são as cicatrizes;
 entretanto, este procedimento pode ser considerado como uma opção para se obter
 um contorno corporal mais harmonioso.
As complicações não são suficientes para se contra indicar a cirurgia por que os
 pacientes preferem fazer a cirurgia e ter uma maior integração social bem como uma
 melhora comportamental.

Legendas

Índice

Fotos 01, 02 e 03: Marcação pré-operatória.

Fotos 04 e 05 : Visão posterior e obliqua pré-operatória.

Fotos 06 e 07: Pós operatório.

Fotos 08, 09 : Pós operatório



Fotos 10, 11  : Trans-operatório.

Foto 12: Quantidade de Pele Ressecada.

Tabela 1. Complicações imediatas e tardias na abdominoplastia circunferencial
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Abdominoplastia clássica geométrica com neo-onfaloplastia em duplo fuso
 sem a necessidade de lipoaspirar o retalho abdominal superior

A plástica abdominal clássica sofreu ao longo das duas últimas décadas o seu revés
 frente aos resultados insatisfatórios e até mesmo às suas complicações que não eram
 poucas. Esses fatos por si só geraram insatisfações de ambos os lados, pacientes e
 cirurgiões, ocasionando até alguns processos jurídicos.
Assim, o que se viu nos últimos tempos foi um decréscimo no volume dessa cirurgia
 mesmo porque a lipoaspiração substituiu em partes a plástica abdominal, aumentando
 o seu número consideravelmente.
Os espaços cedidos para a plástica abdominal em congressos e jornadas diminuíram
 cada vez mais.
O grande problema então estava no descolamento amplo do retalho abdominal
 superior, que seccionava os vasos peri-umbilicais e para-retoabdominais, diminuindo
 o seu aporte sanguineo, e nas trações talvez até excessivas para retirada do tecido
 excedente é que apareciam as complicações como epteliólise ou mesmo necrose na
 linha de sutura.
Se a paciente fosse fumante, vários cirurgiões preferiam somente lipoaspirar a região
 abdominal ou mesmo se recusavam a realizar essa cirurgia.
Porém, em 1999, Juarez Avelar, estudioso do assunto e tendo publicado vários artigos
 sobre o tema, observou que poderia lipoaspirar toda a parede abdominal e retirar o
 excesso de pele e gordura na sua porção inferior, sem reposicionamento do umbigo.
 Com segurança, o retalho superior deslizaria para a região supra púbica sem
 dificuldades e com o mínimo de complicações.
Outro autor, Osvaldo Saldanha, encorajado pelos trabalhos de Avelar, observou que
 poderia ir mais além: lipoaspiraria toda a parede abdominal, retiraria o excesso de
 pele e gordura aos moldes da plástica abdominal clássica com transposição do umbigo
 e na parte superior fazia o chamado descolamento mínimo na linha central do
 abdomem não ultrapassando as bordas mediais dos músculos reto-abdominais (local
 onde estão os vasos responsáveis pela irrigação do retalho) afim de fazer a plicatura
 muscular. O retalho remanescente desceria até a altura do púbis, sem grandes
 dificuldades, com a sua irrigação preservada, diminuindo consideravelmente as
 complicações.
O que se vê agora é um boom da cirurgia plástica abdominal passando a ser a vedete
 dos congressos.
Porém, vários cirurgiões que mantinham bons resultados com a abdominoplastia
 clássica, continuavam a operar nessa técnica.
O que queremos demonstrar é que fazemos a abdominoplastia clássica ao longo dos
 últimos quinze anos até aos dias atuais sem a necessidade de lipoaspirar o retalho a
 ser descolado e que baseados na contribuição de Avelar e Saldanha, o que fazemos
 nesses casos é um descolamento médio por assim dizer, quando existe ou não uma
 lipoaspiração associada seja na região dorsal ou nos flancos, sem prejuízo na irrigação
 do retalho.
A marcação segue de acordo com a técnica clássica geométrica, geralmente 6 cm para

  



 cada lado da linha média até próximo a linha inguinal e mais 6 cm daí em direção às
 cristas ilíacas, marcação semelhante no retalho superior.
O descolamento é feito com bisturi elétrico, o retalho excedente é bipartido até o
 umbigo. Este é individualizado sem nenhum padrão de marcação e o descolamento
 continua em direção ao apêndice xifóide porém não tão amplo como no passado e
 nem tão mínimo como na técnica do Saldanha, ou seja, o descolamento é médio que
 permite a plicatura e a descida do retalho sem trações laterais e/ou sofrimentos.
A plicatura é realizada e agora o umbigo é reduzido em forma de fuso medindo
 aproximadamente 1 cm de comprimento por 0,5 cm de largura. Esse é fixado na
 aponeurose nos seus pólos superior e inferior.
O retalho excedente é retirado bem como toda a camada gordurosa lamelar do retalho
 superior.
Com esse retalho já posicionado na região pubiana, é marcado o novo sítio do neo-
umbigo, retirando um fuso de pele neste local do mesmo tamanho do umbigo
 remanescente. Um cone de gordura da camada areolar abaixo desse fuso é retirado,
 afim de aprofundar o novo umbigo.
Com fio de Nylon 2-0 o novo umbigo é suturado nas posições 1:00 h, 11:00 h, 5:00 h
 e 7:00 h respectivamente. O ponto começa na aponeurose, depois derme do umbigo e
 depois derme da pele do abdomem com nó invertido nas quatro posições citadas
 acima. Esses pontos são reparados. Depois toda a sutura da ferida cirúrgica é feita em
 4 planos, é colocado dreno à vácuo e por fim o umbigo é definitivamente suturado
 primeiro nos 4 pontos reparados e depois pontos simples externos com fio de Nylon 5-
0.
Os resultados podem ser vistos nas fotos de pré e pós numeradas de 1 a 5.
Para demonstrar as complicações retiramos uma amostra de 1 ano de casos operados
 desde junho de 2003 até junho de 2004 . Dos 62 pacientes obtivemos 06 casos de
 cicatriz hipertrófica - 9.67 %; 02 casos de infecção - 3.22 %; 04 casos de seroma -
 6.45 %; 01 caso de trombose venosa de membro superior - 1.61 %; 01 caso de
 reação alérgica a placa de silicone para cicatrizes - 1.61%; 05 casos de estenose do
 umbigo sem necessidade de correção cirúrgica - 8.06 %; nenhum caso de estenose
 do umbigo com necessidade de correção cirúrgica; nenhum caso de epteliólise e
 nenhum caso de necrose. Quadro 1.
Se classificarmos as complicações em maiores e menores, colocaríamos como maiores
 os casos de repercussão sistêmica ou de nova intervenção então seriam os casos de
 necrose, infecção e trombose. As demais complicações seriam menores e achamos ser
 do dia-a-dia da cirurgia de abdomem.
Como os casos das complicações maiores foram mínimas ou inexistentes concluímos
 que não nos sentimos encorajados a mudar de técnica, pelo contrário, como vimos
 podemos classificar nossos resultados como bom, muito bom e ótimo, não achamos
 necessidade de lipoaspirar o retalho superior, porém, para nós a grande contribuição
 dos estudos dos autores citados foi a limitação do descolamento desse retalho, o que
 nos dá mais segurança de continuarmos a realizar com tranqüilidade a técnica da
 plástica abdominal clássica geométrica.
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Abdominoplastia em Âncora Pós Tratamento Cirúrgico da Obesidade Mórbida

Introdução: 

Índice

Em 1990, foi realizada a primeira intervenção cirúrgica, que objetivava a queda
 acentuada do peso e sua manutenção, no chamado obeso mórbido. Após o
 emagrecimento intenso, que varia na faixa de 50 a 100 Kg, a presença de excessos
 de pele e flacidez é intensa. A cirurgia plástica complementa o resultado do
 emagrecimento acentuado, auxiliando a melhora da qualidade de vida e o retorno dos
 indivíduos ao convívio social. 
O objetivo deste trabalho é demonstrar o resultado obtido com a dermolipectomia
 abdominal chamada “em âncora”.

Material e Método:

Índice

Entre agosto de 2000 a maio de 2004 cerca de 2 anos, em média, após a cirurgia
 bariátrica, 35 pacientes foram submetidos a abdominoplastia em âncora (que consiste
 de uma abdominoplastia clássica associada a uma ressecção vertical em forma de
 cúpula).

Resultados:

Índice

Em 22,8%(08) casos ocorreram deiscências parciais, com cicatrização espontânea,
 sem necessidade de reintervenções ou ressuturas.
A cicatriz umbilical evoluiu com superficialização ou lateralização discreta em
 aproximadamente metade dos casos operados.  
Discussão: 
Certos pontos ainda não são satisfatórios. A qualidade de algumas cicatrizes, desvios
 de posicionamento e a extensão das mesmas. Porém, subjetivamente, os resultados
 foram considerados satisfatórios, tanto pelos pacientes (em entrevista no pré e pós-
operatório), quanto pela equipe multidisciplinar (médicos, nutricionistas, psicólogos e

  



 fisioterapeutas) que acompanharam periodicamente estes indivíduos. A técnica
 mostrou ter um grande potencial em termos de resultado e necessita apenas de
 pequenos refinamentos para a evolução da mesma.

Conclusão:

Índice

A dermolipectomia em âncora é uma técnica segura, com baixo índice de morbidade e
 que proporciona resultados muito satisfatórios. Levando a uma melhora significativa
 do contorno corporal, da auto-estima e do retorno do indivíduo ao convívio social.   
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Abdominoplastias X Tabagismo X Necroses

Objetivos:

Índice

Os  objetivos deste estudo são levantar estatísticamente a incidência desta
 complicação em nosso meio, tentando correlacionar o padrão de conduta pré-
operatória do cirurgião diante do paciente tabagista, relativamente ao tipo de
 abdominoplastia realizada e o percentual de necroses de retalhos de suas
 abdominoplastias. 

Casuística e Método:

Índice

Através de questionário enviado aos 2.400 membros da Sociedade Brasileira de
 Cirurgia Plástica, SBCP, recebemos 188 respostas, ou 7,83 % dos cirurgiões plásticos
 brasileiros. As análises estatísticas foram realizadas pelo  Departamento de Estatística
 do Instituto de Ciências Exatas (ICEX) da UFMG. O método estatístico se baseou no
 protocolo de Hulley de 1988.

Resultado:

Índice

Das 33.124 dermolipectomias reportadas, obtivemos uma incidência  média de
 necroses da ordem de  2,91% ou 964 casos, entre fumantes e não-fumantes. A média
 de necroses em não fumantes foi de apenas 0.8%, subindo para 2,6% quando se
 consegue uma abstenção tabágica de 30 dias. Esta média quase dobra para 4,7%
 quando se opera tabagistas sem nenhuma abstenção. Quanto às respostas à etiologia
 atribuída a cada um dos 964 casos de necroses reportados, encontramos o tabagismo
 envolvido em 63,69% das causas. Segue, ao final, os gráficos com a compilação de
 resultados.

Discussão e Conclusões:

Índice

O tabagismo é a maior causa de necrose em abdominoplastias em nosso meio,
 devendo-se alertar que o hábito de fumar antes desta cirurgia pode ser trágico para
 paciente e cirurgião.
Fatores que previnem efetivamente as necroses: Não operar tabagistas, abstenção
 tabágica de 30 dias antes da operação, uso de vasodilatadores associados à 
 abstenção de 30 dias antes da realização de abdominoplastias completas, abstenção
 de 60 dias antes de miniabdominoplastias associadas a lipoaspiração de abdome, e a
 técnica menos agressiva, especialmente quando se trata de pacientes fumantes.

  



Fatores que aumentam a incidência de necroses: Abstenções tabágicas inferiores a 15
 dias antes da cirurgia e lipoaspirações das áreas descoladas do retalho, especialmente
 em tabagistas. (Segue, ao final, gráficos com a discussão dos resultados).
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  ABORDAGEM CIRURGIA DE EMASCULAçãO TRAUMáTICA: RELATO DE CASO
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Abordagem Cirurgia de Emasculação Traumática: Relato de Caso

 

INTRODUÇÃO 

Índice

Entende-se por emasculação traumática a perda do órgão genital masculino, tendo
 como causa o trauma.
A repercussão física, social, psicológica e funcional produzida por esta lesão é
 realmente catastrófica para o paciente. O tratamento cirúrgico visa a melhor maneira
 de reparar as áreas cruentas, buscando integridade física e funcionalidade.

 

RELATO DE CASO

Índice

 Paciente de 34 anos de idade, sexo masculino, vítima de acidente com motocicleta em
 Rio Grande (RS), onde recebeu atendimento primário, sendo posteriormente
 transferido para nosso hospital.
 A abordagem iniciou-se com desbridamento cirúrgico das áreas necróticas, tratamento
 dos processos infecciosos adquiridos, seguido do fechamento de fístula vesical
 associado à rotação de retalhos miocutâneos e autoenxertia.
O paciente foi submetido a vários tempos cirúrgicos, evoluiu satisfatoriamente e
 recebeu alta após 358 dias de internação.

 

DISCUSSÃO

Índice

 O paciente politraumatizado com lesões graves, envolve em seu tratamento uma
 equipe multidiciplinar, sendo tratadas prioritariamente lesões que impliquem em risco
 de vida, as que comprometem a função de membros, órgãos ou sistemas e
 finalizando, tenta-se minimizar as seqüelas inestéticas.
Além de autoenxertia cutânea de pele parcial, utilizaram-se dois retalhos para
 reconstrução do períneo e parede abdominal inferior . Retalho miocutâneo  do Tensor
 da Fáscia Lata (TFL) com um arco de rotação medial de 90° e o retalho do músculo
 Grácil com um arco de rotação medial de 180°.
 O acompanhamento pela psicologia foi fundamental para recuperação e aceitação da
 injúria sofrida pelo paciente.
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  AçãO DOS FATORES DE CRESCIMENTO PLAQUETáRIOS NA CIRURGIA DA
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A Cirurgia da Calvície com a utilização dos microtransplantes capilares, já descrita
 anteriormente (1,2) ,é hoje um procedimento bastante utilizado e tanto os homens
 como as mulheres têm se beneficiado com esta forma de tratamento. As raízes
 transplantadas da região da nuca trazem consigo uma histologia de boa qualidade
 genética, fazendo com que o futuro cabelo tenha  o mesmo crescimento , durabilidade
 e naturalidade da área doadora. No início os microenxertos  entram num período de
 latência de 3 a 4 meses  para só a partir daí iniciar o crescimento que vai ser lento e
 progressivo até o 7° mês quando a maioria dos fios de cabelo devem ter germinados.
 A pega do cabelo é em torno de 85% havendo uma perda substancial devido a
 apoptose de algumas  unidades foliculares . Para estimular a angiogênese e  o
 crescimento destes microenxertos  capilares efetuamos um estudo experimental com
 a utilização dos Fatores de Crescimento derivados do Plasma Rico em Plaquetas
 (PRP), obtidos do próprio paciente.  Os Fatores de Crescimento contidos nas Plaquetas
 do Plasma Sanguíneo são basicamente três : o PDGF (Platelet Derived Growth Factor)
 o TGF beta 1 (Transforming Growth Factor ) e o VEGF ( Vascular Endotelial Growth
 factor). São moléculas protéicas que em contato com seus respectivos receptores
 atuam na   angiogênese e circulação dos tecidos;  e como anti-inflamatórios
 estimulam a cicatrização e o crescimento de novas estruturas orgânicas (3,4).

MÉTODO:

Índice

Neste trabalho experimental foram selecionados 17 pacientes do sexo masculino, na
 faixa etária de 25 a 55 anos , portadores de calvície do tipo padrão nas regiões
 frontal, parietal  ou occipital. Delineamos duas áreas calvas  e simétricas de 2,5X2,5
 cm e estabeleceu-se que à direita fossem implantados os microenxertos embebidos
 com os Fatores de Crescimento Plaquetários  e à esquerda os microenxertos
 considerados padrão. Ambas as áreas foram implantadas com igual número de
 microenxertos. Todos os pacientes foram devidamente informados sobre esta
 Pesquisa Clínica Experimental e assinaram Termo de Consentimento Informado.

OBTENÇÃO DOS MICROENXERTOS:
São colhidos na região da nuca onde temos a melhor qualidade histológica de raízes
 capilares e preparados em unidades foliculares contendo de um a dois fios. Uma
 porção é mantida úmida em solução salina e outra vai ser embebida com Plasma Rico
 em Plaquetas contendo os Fatores de Crescimento. (Fig.1)

OBTENÇÃO DOS FATORES DE CRESCIMENTO PLAQUETÁRIOS:
Antes de iniciar a cirurgia colhemos 80 cc de sangue total do paciente em 8 frascos à
 vácuo contendo Citrato de Sódio como anticoagulante.          
A seguir centrifugamos estes 8 frascos a 2000rpm durante 10 minutos. A baixa
 rotação é fundamental para que as plaquetas não sejam rompidas ou detonadas para
 o fundo dos frascos. Remove-se então este Plasma obtido e o redistribuímos em
 outros 4 frascos para uma nova centrifugação de 3000 rpm durante 10 minutos.

  



 Remove-se o plasma sobrenadante deixando apenas 2 cc do concentrado que será o
 novo PLASMA RICO EM PLAQUETAS que terá aproximadamente 4 a 6 vezes mais
 plaquetas do que o plasma normal e onde estarão os fatores de crescimento
 importantes para esta pesquisa. Este concentrado será então adicionado aos
 microenxertos preparados para serem implantados na área calva previamente
 delineada à direita. Os microenxertos permanecem embebidos por 15 minutos para
 sofrerem a adesão dos Fatores de Crescimento que vão se juntar às celulas tronco
 (stem cells) localizadas na região do bulge. Ao final desse tempo adicionamos 8 gotas
 de Cloreto de Cálcio a 10% no intuito de transformar o fibrinogênio em fibrina e com
 isto produzir o gel plasmático que vai envolver e selar os microenxertos com  os
 fatores de crescimento ao seu redor que estão prontos agora para serem implantados
 na área previamente demarcada.

IMPLANTAÇÃO DOS MICROENXERTOS:
Na área delimitada à direita implantamos os microenxertos embebidos com os Fatores
 de Crescimento Plasmáticos e no lado esquerdo os microenxertos considerados do tipo
 padrão. Em ambos os lados implantamos o mesmo número de enxertos o que permite
 um maior controle do ensaio clínico. Para o procedimento utilizamos microlâminas e
 micropinças e a técnica utilizada é a puntiforme (stick and place) publicada pelo autor
 (1,2). Após implantadas estas duas áreas concluímos a implantação em toda calvície
 restante utilizando os microenxertos do tipo padrão. Aplicamos gases umidas em
 solução salina e uma bandagem elástica é mantida por 24 horas.

DELINEAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS:
Esta pesquisa experimental foi  submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da
 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e seus resultados foram
 avaliados numa amostra de 17 pacientes masculinos na faixa etária de 25 a 55 anos
 de idade portadores de calvície masculina do tipo padrão. Ao final de 7 meses  os
 pacientes foram analisados e fotografados. A densidade foi registrada com câmera
 digital 5,0 mgpx  e o número de microenxertos crescidos dentro das áreas delimitadas
 de 2,5x2,5cm foi determinado por contagem  manual com lente de aumento. E a
 análise de densidade foi realizada pelo sistema de imagem Scion. (Fig.2 e 3).

CONCLUSÃO:

Índice

De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa experimental houve um
 rendimento de 20 a 40% a mais de cabelo e de densidade no lado direito, onde
 implantamos os microenxertos embebidos com Fatores de Crescimento Plasmático, 
 do que no lado esquerdo onde foram implantados pelo método do tipo padrão. Isto
 quer dizer que houve uma uma pega melhor resultando num maior número de fios e
 numa maior densidade capilar, demonstrando que os fatores de crescimento
 plaquetários, obtidos do Plasma Rico em Plaquetas, promoveram realmente esta
 eficácia no resultado da cirurgia da calvície. Uma nova técnica de custo benefício
 bastante vantajoso para o paciente e que poderá ser utilizada de rotina nos serviços
 de cirurgia capilar.
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Fig. 1 – Os microenxertos  retirados da área occipital posterior trazem consigo uma
 histologia de boa qualidade genética. Eles são implantados pela técnica puntiforme
 (stick and place).

Fig. 2 - Paciente de 32 anos de idade com calvície padrão. Foram implantados 125
 microenxertos  em ambos os lados. No lado direito do paciente  cresceram 117
 enxertos e no lado esquerdo 93. Isso significa 25% mais cabelo na área implantada
 com Fatores de Crescimento. A análise da imagem pelo software também  mostrou
 uma maior densidade no lado direito do paciente  em 35%.

Fig. 3 – Paciente de 52 anos de idade onde implantamos 133 microenxertos em cada
 área demarcada. Depois de 7 meses nós contamos 126 no lado direito e 97 no lado
 esquerdo. Um crescimento de 30%  a mais  no lado onde adicionamos  os Fatores de
 Crescimento.
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Achados histopatológicos em mastoplastias redutoras - Estudo de 79 casos.

Introdução

Índice

A mastoplastia redutora é amplamente realizada em busca da melhora física e psico-
social, sendo rotina o exame histopatológico do tecido ressecado1.
Isto possibilita o diagnóstico precoce de patologias mamárias em pacientes com queixa
 isolada de hipertrofia mamária, de outra forma assintomáticas2.
TAVASSOLI relata alterações fibrocísticas em até 54% das autópsias de pacientes
 sabidamente assintomáticas. SÜHAN encontrou em sua série de 149 pacientes apenas
 38,15% com histopatologia normal, 61,07% apresentaram alteração histopatológica
 benigna; apenas 0,78% de doença maligna1,3 .
SNYDERMAN e LIZARDO realizaram importante estudo, com 5008 casos, encontrando
 0,38%. de malignidade.1,4 .

Objetivo

Índice

Determinar a incidência de patologias mamárias em pacientes submetidas a
 mastoplastia redutora,  portadoras de hipertrofia mamária sem outros sintomas.

Materiais e métodos

Índice

Estudo retrospectivo incluindo 79 pacientes, entre 19 e 67 anos, com média de 32,95
 anos, submetidas a mastoplastia redutora no serviço de cirurgia plástica do Hospital
 de Ipanema, entre Janeiro 2002 e Dezembro 2003.
Foram excluídas desta amostra pacientes sintomáticas para mama ou com patologias
 subjacentes. Todas as pacientes maiores de 35 anos foram submetidas a mamografia
 pré-operatória. As menores de 35 anos foram submetidas a USG de mamas.
Todo parênquima ressecado foi fixado imediatamente em formalina e enviado ao
 serviço de anatomia patológica do hospital, onde foi realizado o estudo histológico.

  



Resultados

Índice

Tabelas em anexo.

Discussão

Índice

Em nossa série encontramos 10,1% com parênquima mamário normal.. SUHAN relata
 em sua série 38,9% de parênquimas normais1. As alterações funcionais benignas da
 mama em nosso trabalho totalizaram 59,49% dos pacientes. SUHAN encontrou 46,8%
 em sua série. 
Não foram encontradas neoplasias malignas em nossa série. A literatura traz 0,06 a
 2% como incidência de neoplasias encontradas em  mastoplastias redutoras1 .

Conclusão

Índice

A incidência de patologias benignas da mama encontrada neste estudo foi de 89,9%.
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Alopecia triangular

Introdução

Índice

A alopécia triangular é uma doença considerada hereditária, congênita, sem predileção
 por sexo; encontrada mais na raça oriental e branca. É benigna, estável,1 não
 cicatricial e rara. Pode ser unilateral (80%) ou bilateral (20%). A etiologia e
 etiopatogenia são desconhecidas. Foi descrita em 1905 por Sabouraund e em 1949,
 Degos descreveu-a em irmãos, denominando-a de genodermatose. São pouco mais
 de cinqüenta casos descritos no mundo.

Material, Método e Técnica

Índice

Relato de casos:

Caso1: paciente do sexo masculino, branco, 38 anos de idade, com alopecia triangular
 temporal unilateral.
Caso 2: paciente do sexo masculino, branco, 49 anos de idade, com alopecia triangular
 temporal bilateral. 
Os transplantes de cabelos foram realizados sob anestesia local com lidocaína 2% e
 epinefrina 1:200.000 U, tanto na região doadora occipital como na receptora
 temporal. As elipses excisadas em regiões occipital mediram 10x1,5 cm. As suturas
 foram realizadas em um plano único, contínua, chuleada com fio monofilamentar de
 nylon 4.0 aproximando derme e epiderme, que foram retirados no décimo segundo
 dia. Os folículos pilosos divididos em micro e mini-enxertos, foram introduzidos com
 uma agulha 40x16, numa inclinação em torno de vinte graus. Os curativos oclusivos
 com rayon vaselinado e faixas de crepe foram removidos no dia seguinte e os cabelos
 lavados com sabão neutro.

Discussão,Resultados,Conclusão

Índice

A doença pode se manifestar logo após o nascimento, com dois a cinco anos de idade,
 ou até na fase adulta2, o que é mais raro. Manifesta-se principalmente em região
 temporal ou pré-auricular, porém já foi descrita em região occipital. As formas são
 diversas, desde triangulares, redondas, sendo mais encontrada em forma de lança;
 geralmente com limites imprecisos, onde os cabelos terminais estão situados na
 periferia das placas. O diagnóstico geralmente é clínico, sendo poucos os casos com
 análise histológica3 onde encontra-se a epiderme, colágeno e glândulas sudoríparas

  



 normais, ausência de processo inflamatório, poucos pêlos terminais, muitos folículos
 tipo vellus, ausência de tecido fibroso cicatricial junto à bainha radicular externa, e
 ceratose folicular. Os diagnósticos diferenciais principais são com a alopecia areata e a
 alopecia androgenética. Uma das alternativas para se tratar a alopecia triangular é o
 transplante de cabelos, com micro e minienxertos, o que foi realizado com resultado
 satisfatório em ambos os pacientes. Desta forma, evitamos o uso de expansores, que
 necessitam de mais de um procedimento cirúrgico, evitamos também retalhos locais
 que poderiam ainda deixar cicatrizes muitas vezes aparentes.
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Análise da sensibilidade táctil pós-implante mamário sub-fascial em
 mastopexia periareolar

Introdução

Índice

A mama exerce função fundamental sob o ponto de vista estético e na sexualidade
 feminina. Acredita-se estar havendo uma mudança de conceito estético: mamas
 maiores têm sido consideradas mais atrativas. Isto levou ao crescimento do número e
 do tamanho dos implantes mamários. Assim como elevou os esforços para
 manutenção do seu aspecto natural e da sensibilidade. Existem poucos estudos sobre
 a sensibilidade no pós-operatório de cirurgias mamárias (1, 2, 3), mesmo depois do
 início da utilização do plano subfacial (4).

Objetivo

Índice

O objetivo deste trabalho é de determinar a freqüência e o grau de perda sensitiva da
 mama após mastopexia periareolar com implante mamário no plano subfascial e
 correlacionar esta perda à amplitude do descolamento e ao tamanho das próteses
 utilizadas. 
 
Anatomia

Índice

A inervação sensitiva das mamas provém de três origens diferentes:1ª ramos
 perfurantes:anteriores e laterais intercostais do 2º ao 6º espaço para os quadrantes
 mediais e laterais. 2ª origem: ramo supraclavicular do plexo cervical que inerva uma
 região limitada da parte superior e medial das mamas. 3ª : ramos torácicos do plexo
 braquial.
O complexo aréolo-mamilar é inervado principalmente por ramos cutâneos laterais do
 nervo do 4º intercostal (5).
Alguns autores (6) ainda demonstraram que a porção superficial da pele da mama fora
 do CAM tem uma maior quantidade de terminações nervosas que a porção superficial
 da pele do CAM.

Método

Índice

Entre março de 2003 e maio de 2004 foram estudadas 42 mulheres previamente
 submetidas a mastopexia periareolar com implante mamário no plano sub-fascial (7)

  



 com mais de um ano de pós-operatório. A idade variou de 22 a 55 anos. O tamanho
 dos implantes variou de 190 a 340 ml divididos em 6 grupos e o tipo de implante
 utilizado foi McGhan de gel coezo, perfil alto (Tabela I).
Este grupo foi comparado com um grupo controle de 10 mulheres saudáveis, não
 submetidas à cirurgia de mama e com mesma faixa etária. 
As mamas foram divididas em cinco quadrantes sendo os quatro clássicos mais o
 complexo aréolo-mamilar que, por sua vez, foi subdividido em outros quatro
 quadrantes mais o ponto central totalizando nove pontos (Figura 1).
O estudo consistiu na medição da sensibilidade táctil através do uso do algômetro
 mecânico de filamento de Von Frey graduado em mN (milinewton) e com ponto de
 contato de 1,1 mm (milímetro) durante um segundo de exposição, no mesmo
 ambiente de pesquisa, temperatura, umidade e calibragem do aparelho.
Foi aferido o limiar mínimo de sensação de tato e comparado com o obtido em
 pacientes não operadas. Foram considerados normais, ou com resposta sensitiva
 táctil, os casos com resposta positiva com baixos limiares de estímulo <3,2 mN e
 foram considerados sub normais os casos com 3,2 a 16 mN.

Fig.1

Pontos de contato do filamento de Von Frey

Tabela1

Correlação do tamanho dos implantes com o grau de diminuição de sensibilidade táctil
 das mamas

Resultados

Índice

Os resultados obtidos da sensibilidade fora do complexo aréolo mamilar foram
 semelhantes em ambas às mamas: trinta e quatro pacientes (80%) relataram
 resposta sensitiva positiva para sensibilidade < 3,2 mN em todos os quadrantes e 8
 pacientes (20%) apresentaram resposta sensitiva positiva com estímulos mais altos
 (subnormais) em torno de 20 mN em algum quadrante. 
Entre os 8 pacientes com aumento do limiar sensitivo nenhum (0%) foi com prótese
 190ml (grupo I); 11% foram com prótese 230ml (grupo II), 21% com prótese 260ml
 (grupo III), 33,3% com prótese de 300ml (grupo IV) e 66,6% com prótese de 340ml
 (grupo V). Na análise da sensibilidade do CAM, 25 pacientes (59,5%) apresentaram
 respostas sensitivas normais e 17 pacientes (40,4%) limiares elevados ao estímulo
 táctil. Nenhum foi com prótese 190ml (grupo I); 33,3% foram com prótese 230ml
 (grupo II); 57,1% com prótese 260ml (grupo III); 100% com prótese 300ml (grupo
 IV) e 66,6%  com prótese de 340ml (grupo V).
Oitenta e quatro CAM foram analisados, sendo que as alterações de resposta sensitiva
 apareceram da seguinte forma: no grupo I (prótese 190ml) não houve alterações.
 Houve aumento do limiar de resposta sensitiva (> 3,2mN) nos outros grupos: grupo
 II (prótese 230ml) 22,2% das pacientes; grupo III (prótese 260ml) 42,8% das
 pacientes; grupo IV (prótese 300ml) 66,6% das pacientes e grupo V (prótese de
 340ml) 83,3% das pacientes (redução objetiva da sensibilidade táctil). Não houve
 nenhum caso de perda de sensibilidade dentro ou fora do CAM.

Conclusão

Índice

Quanto maior o implante mamário, maior é a freqüência e o grau de perda sensitiva
 táctil da mama no período pós-operatório tardio. O plano subfascial facilita a
 identificação e visualização dos ramos nervosos e a  manutenção de sua integridade.
Apesar do alto índice de satisfação das pacientes operadas por via areolar, é provável
 que a diminuição da sensibilidade táctil do CAM encontrada neste estudo foi
 relacionada principalmente à necessidade de utilização desta via para retirada de pele.
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Análise das funções da deglutição e voz após laringectomia total e
 faringoesofagectomia parcial com reconstrução microcirúrcica utilizando retalho
 livre de jejuno e retalho antero-lateral da coxa tubulizado

A Laringectomia Total associada à ressecção ampliada  a faringe e ao esôfago acarreta
 em significativas alterações funcionais. As técnicas reconstrutivas microcirúrgicas
 como o uso do retalho livre de jejuno e o retalho cutâneo do músculo ântero lateral da
 coxa, são indicadas com o objetivo de minimizar os defeitos decorrentes desta
 ressecção. Este estudo teve como objetivo analisar as funções de deglutição e fonação
 de pacientes laringectomizados totais, faringoesofagectomizados parciais,
 reconstruídos com retalho microcirúrgico de jejuno ou com retalho cutâneo ântero
 lateral da coxa tubulizado. Trata-se de um estudo retrospectivo de 12 pacientes
 tratados cirurgicamente e acompanhados no setor de fonoaudiologia entre os anos de
 1994 a 2003. Do total, 5 (41,6%) realizaram reconstrução com retalho cutâneo do
 músculo ântero lateral da coxa e 7 (58,3%)  realizaram reconstrução com retalho livre
 de jejuno. A análise envolveu levantamento de dados de vias de alimentação após 4
 meses  do procedimento cirúrgico, referentes às formas de comunicação, fonoterapia
 e tratamentos realizados. Dos 5 pacientes que realizaram reconstrução com retalho
 antero lateral de coxa, 3 (60%) apresentaram alimentação via oral exclusiva, 1
 (20%)  manteve sonda nasal exclusiva e 1 (20%) apresentou alimentação via oral
 parcial. Desses, 4 (80%) realizaram radioterapia e quimioterapia concomitantes e 1
 (20%) não realizou este tratamento. Quanto à comunicação, 1 (20%) comunica-se
 com eletrolaringe e 4 (80%) gráfica e/ou gestualmente. Dos pacientes reconstruídos
 com retalho livre de jejuno, 4 (57,1%)  apresentaram alimentação 100% via oral, 2
 (28,57%) por sonda nasogástrica e 1 (14,2%) com alimentação mista. Todos, exceto
 1 (14,2%), realizaram radioterapia e quimioterapia concomitantes. Em relação à
 comunicação, 1 (14,2%) comunica-se por voz traqueoesofágica, 2 (28,57%) com
 eletrolaringe e 4 (57,1%) grafica ou gestualmente. Desta forma, este estudo revela
 melhores resultados funcionais 4 meses após o procedimento cirúrgico, para pacientes
 reconstruídos microcirurgicamente com o retalho microcirúrgico de jejuno.
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Análise de 1594 casos de crianças queimadas no período de 1999 a junho
 de 2004

Objetivo:

Índice

Esse trabalho tem como objetivo traçar o perfil de crianças queimadas no Rio de
 Janeiro e ressaltar a necessidade de cuidado com elas, buscando maior
 conscientização perante pais e educadores.
Métodos: Análise de 1.594 casos de crianças queimadas atendidas na emergência de
 um hospital do Rio de Janeiro, no período de 1999 a junho de 2004, através do banco
 de dados (Access/Microsoft).
Resultados: Dos 1.594 casos, houve predominância da faixa pré-escolar,
 correspondendo a 49% (774). Os acidentes representaram quase que a totalidade dos
 atendimentos com 100% (1.588), não apresentando relevância estatística os maus-
tratos nem os homicídios. No que diz respeito à localização dos acidentes, verificou-se
 que ocorreram mais em ambiente domiciliar interno, com 88% (1.413), e que os
 meninos são os mais atendidos, representando 57% (914). O agente causal de
 queimaduras mais comum na infância foi o líquido superaquecido com 56% (903).

 

Conclusões:

Índice

É notória a necessidade de campanhas por parte da mídia, como também, a orientação
 por parte do pediatra, a fim de alertar a todos que lidam diretamente com crianças

  



 sobre o perigo, principalmente, do meio domiciliar interno, tirando do alcance das
 crianças produtos inflamáveis. Tendo em vista que a maior parte dos acidentes ocorre
 dentro de casa, mais especificamente na cozinha devido a líquido superaquecido.
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Anatomia descritiva na lipoabdominoplastia

A partir de 2000 começamos a utilizar a associação da lipoaspiração e a
 abdominoplastia clássica denominada de lipoabdominoplastia. Com esta técnica
 surgiram novas  propostas para o tratamento das lipodistrofias da região abdominal e
 tivemos a oportunidade de observar in vivo as estruturas anatômicas após a
 realização da lipoaspiração. A dissecção proporcionada pela lipoaspiração nos permite
 a visualização direta da gordura superficial e profunda, artérias, veias, nervos e fascia
 de Scarpa da parede abdominal, proporcionando maior segurança no descolamento,
 garantindo a preservação dos vasos perfurantes abdominais, aumentando assim, a
 viabilidade do retalho.  O tecido celular subcutâneo da região abdominal é dividido em
 dois planos, separados pela fáscia superficial. O plano superficial ou areolar é
 composto por células globulares túrgidas e compactas, que apresentam pequenos
 espaços intercelulares onde transitam vasos de pequeno calibre. Já a camada
 profunda ou reticular é constituída por células globulares menores, regulares e
 frouxas, acumulando maiores quantidades de gordura. Apresentam espaços
 intercelulares maiores que abrigam vasos calibrosos, às vezes vasos perfurantes da
 camada músculo-aponeurótica subjacente. Os músculos reto-abdominais estão
 envolvidos por aponeuroses que se entrecruzam na linha média; é nesta zona que
 encontramos flacidez e diástase destes músculos. Durante o descolamento da Linha
 Alba no abdome superior, não encontramos nenhuma artéria perfurante na região da
 diástase dos músculos retos abdominais, observamos que estes vasos emergem e são
 visualizadas a partir de 2 - 3 cm da borda interna dos músculos retos abdominais, por
 esse motivo realizamos o  descolamento seletivo com segurança na primeiras
 lipoabdominoplastias. De acordo com os trabalhos de Taylor, 80% do suprimento
 sanguíneo da parede abdominal provém das perfurantes abdominais - ramos das
 epigástricas superiores e inferiores. Os 20% restantes ocorrem pelas últimas artérias
 intercostais, lombares e pudendas externas superiores. As artérias perfurantes estão
 localizadas, em sua maioria, a 2-3 cm lateralmente da borda medial interna desses
 músculos, confirmando nossa casuística. Os vasos linfáticos se dividem em dois
 sistemas: superficial e profundo. O superficial não acompanha a rede vascular e
 drenam a cadeia supra-umbilical e linfonodos mamários externos. Já a profunda,
 acompanha a rede vascular se concentrando acima dos linfonodos mamários e abaixo
 dos retrocrurais, drenando a complexo músculo-aponeurótico. A fáscia de superficial,

  



 ressecada juntamente com a pele e gordura superficial e profunda na abdominoplastia
 convencional, é  um novo componente anatômico-cirúrgico que é preservado na
 região inferior do abdome na lipoabdominoplastia.  Ela acomoda o retalho abdominal
 composto da camada superficial após a lipoaspiração, resultando em um abdome bem
 modelado com silhueta harmoniosa. A cadeia linfática do abdome inferior é
 preservada permitindo uma drenagem pós-operatória mais eficaz e, na nossa
 experiência, reduzindo o edema pós-operatório e suas complicações.A
 lipoabdominoplastia representa uma cirurgia conservadora, preservando estruturas
 anatômicas importantes que eram seccionadas na abdominoplastia convencional. O
 objetivo deste trabalho é descrever estas estruturas anatômicas da região abdominal
 observadas durante a lipoabdominoplastia e enfatizar a importância da preservação
 da rede vascular, linfática e fáscia superficial,  na prevenção de complicações no
 tratamento da região abdominal.                                 

Legendas

Índice

Fig.1Camada Superficial do tecido celular

Fig.2Fáscia Superficial - abdômen inferior - descolamento seletivo abdômen superior

Fig.3Fáscia Superficial e lipoaspiração camada profunda do tecido celular subcutâneo

Fig.4Ressecção Parcial da Fáscia de Scarpa na linha média

Fig.5Bainha anterior do músculo  no descolamento seletivo na região da diástase
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Anatomia do ramo frontal do nervo facial para o músculo corrugador do
 supercílio

A presença das rugas glabelares traduz expressões indesejáveis de aborrecimento,
 irritação, cansaço, ansiedade, comportamento violento, meditação profunda, além de
 constituir um dos sinais mais precoces do envelhecimento cutâneo. A identificação da
 inervação do músculo corrugador do supercílio é fundamental para o planejamento de
 uma neurotomia seletiva e segura, o que levará ao tratamento definitivo das rugas
 glabelares verticais.
Utilizamos 5 cadáveres humanos adultos formolizados, 3 do sexo masculino e 2 do
 sexo feminino, dos quais foram retirados 8 segmentos de região fronto-temporal,
 cujos limites estão demonstrados no esquema 1, obedecendo um plano profundo 
 definido como sub-periostal, na região frontal, e sub-fáscia têmporo-parietal, na
 região temporal. A dissecção do ramo frontal do nervo facial foi realizada com
 instrumental micro-cirúrgico e um microscópio óptico Dfv Vasconcelos (aumento
 médio de 16x (Var: 8x a 40x)), a partir do plano profundo em direção ao plano
 superficial, e da região temporal em direção à região frontal, mensurando seu
 diâmetro, angulação, comprimento, relação com a veia sentinela e nervo supra-
orbitário, número de ramos terminais e altura destes, utilizando pontos de referência
 fixos, como reborda orbitária, linha média, rimas palpebrais e meato auditivo externo.
 Fotografamos com máquina digital, resolução de 4.0 mega pixels (2272 x 1704),
 obtendo as foto-montagens (Figura) e medidas a partir do software Image-Pro® e, a
 seguir, análise estatística.
Encontramos na região têmporo-frontal uma complexa trama tridimensional entre os
 ramos e sub-ramos do nervo facial. Um sub-ramo terminal para o músculo corrugador
 do supercílio pode receber contribuição de dois, três ou quatro ramos diferentes. A
 espessura dos ramos do nervo facial ao cruzar o arco zigomático  foi de 0,92 mm
 (Var: 0,54 a 1,45 mm) e a dos sub-ramos terminais dos ramos mais inferiores de
 0,55 mm (Var: 0,34 a 0,70 mm). A veia sentinela, presente em 100% dos casos, por
 vezes se encontra completamente envolvida pelos ramos mais inferiores do nervo
 facial.
Identificamos dois tipos de sub-ramos para o músculo corrugador do supercílio, o
 primeiro, presente em 100% dos casos, perfura a face profunda da extremidade distal
 do músculo corrugador, próximo da margem superior do terço médio do
 supercílio(1,2) e o segundo, presente em 50% dos casos, perfura sua extremidade

  



 inferior e proximal. Ambos percorrem em média 7,0 cm, a partir do arco zigomático,
 chegando ao músculo em planos e alturas distintas. 
O ramo frontal do nervo facial cruza superficialmente, quase em ângulo reto, a divisão
 profunda do nervo supra-orbitário. Ramos originados a partir deste nervo correm na
 mesma direção do nervo facial, porém em sentido contrário, podendo ser
 erroneamente confundidos com este. 
Constatamos a presença de uma rede nervosa tridimensional na região têmporo-
frontal, cuja descrição será útil para o aprimoramento de técnicas cirúrgicas  estéticas
 ou reparadoras.
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Figuras
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Esquema:   
Ponto A - Teto do meato acústico externo
Ponto B - Rima palpebral lateral
Ponto C - Rima palpebral medial 
Ponto e  - Projeção mais inferior da reborda orbitária superior, eqüidistante a B e C 
Linha H  - Projeção do arco zigomático (união dos pontos A e B) 
Linha M  - Plano sagital
Linha T   -Traçada a 45 0 da linha H, do ponto A em direção ao plano sagital 
Linha K  -  Linha paralela ao plano sagital, passando pelo ponto B
Linha R  - Linha paralela ao plano sagital, passando pelo ponto e
Vs           - Veia sentinela

Figura Foto-montagem do segmento no. 8 (visão panorâmica), obtida com a
 sobreposição de 10 fotografias, de modo a focalizar todo o trajeto do ramo frontal do
 nervo facial. Verificar a escala em centímetros, colocada em todas as fotografias.
 Explicação no esquema acima
Esta imagem teve reduzida a sua definição para atender às normas da Comissão
 Científica.
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Angiossarcoma de membro superior: Reconstrução com retalho Miocutâneo
 de Grande Dorsal

O Angiossarcoma é uma variedade histológica dos Sarcomas de Partes Moles (SPM)
 originado a partir de vasos sanguíneos e linfáticos. É um tumor agressivo com alto
 potencial metastático, disseminando geralmente para pulmões e até mesmo
 linfonodos regionais. A cirurgia constitui a base de todo o tratamento, devendo-se
 realizar  ressecção ampla, com margens de 2 a 3 cm em todas as direções (ressecção
 tridimensional ). Em se tratando de SPM de extremidades deve-se sempre tentar a
 preservação do membro. Quando esta não é possível inicialmente, o tratamento neo-
adjuvante com radioterapia e quimioterapia é freqüentemente indicado, com realização
 posterior de cirurgia, com ou sem radioterapia adjuvante.
A reconstrução cirúrgica após ressecção ampla constitui um desafio em virtude da
 necessidade de margens amplas e com a freqüente exposição de estruturas nobres,
 como vasos, nervos, osso.
Paciente do sexo masculino, professor, com tumoração volumosa de membro superior
 esquerdo e história de vários meses de evolução. A lesão media cerca de 20 cm de
 extensão ao longo do membro, acometendo a proximalmente terço distal do braço até
 terço proximal do antebraço, friável, com áreas de ulceração e  sangramento
 intermitente. O paciente apresentava limitação dos movimentos devido ao volume
 tumoral, porém sem comprometimento vascular ou neural. Biópsia incisional
 confirmou o diagnóstico de angiossarcoma, sendo encaminhado à radioterapia para
 neo-adjuvância. Quimioterapia não realizada devido ao estado hipertérmico do
 paciente. Após 4500 cGy, com feixe externo,  houve resposta parcial, sendo 
 realizada  ressecção do tumor com margens incluindo parte da musculatura
 subjacente, com preservação do nervo ulnar e exposição parcial do úmero e da
 articulação do cotovelo. Optado por utilizar o retalho miocutâneo do músculo grande
 dorsal para a reconstrução local. A área doadora consistiu em segmento fusiforme de
 pele, TCSC, fáscia e músculo, de 28 cm x 6 cm , e o retalho foi transposto por meio
 de tunelização na face posterior do braço. Utilizado dreno de aspiração na área
 doadora. O paciente recebeu alta no 3º dia pós-operatório, sem sofrimento vascular,

  



 sem déficit funcional ou queixas álgicas importantes. Houve excelente adaptação do
 retalho após 01 mês de PO (vide figura), transcorrendo sem intercorrências, tanto na
 área doadora com na receptora, e o paciente encontra-se atualmente em vigência de
 radioterapia adjuvante . Exame anátomopatológico evidenciou necrose de 95% do
 tumor e as margens operatórias estavam livres de comprometimento neoplásico.
O retalho de músculo grande dorsal é muito versátil, apresentando um pedículo
 confiável, sendo sua execução simples e rápida. É utilizado na reconstrução de
 defeitos em região posterior do pescoço e ombro, cavidade oral, faringe, de grandes
 defeitos do tórax (anterior e posterior) e na reconstrução mamária pós-mastectomia.
 Na literatura médica existem poucos relatos da utilização deste retalho para defeitos
 situados em membro superior, particularmente na região do cotovelo e antebraço. 
Acreditamos que o retalho de músculo grande dorsal é uma alternativa bastante eficaz
 também na reconstrução dos defeitos de extremidades, podendo alcançar, com
 segurança, até mesmo a parte proximal do antebraço.
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Aplicação da Microcirurgia no Serviço de Cirurgia Plástica da Universidade
 Federal da Bahia – Análise dos resultados e complicações.

Objetivo

Índice

O objetivo do estudo é relatar a experiência inicial de um serviço de cirurgia plástica
 ao implantar um grupo de microcirurgia, analisando as complicações e resultados da
 casuística.

Casuística e método

Índice

No período de fevereiro de 2003 a junho de 2004, foram realizados 21 procedimentos
 de microcirurgia reconstrutiva, em hospitais diferentes (rede pública e privada),
 variando em reconstruções de cabeça e pescoço, mama e membros inferiores. Foram
 utilizados retalhos simples e compostos. (Tabela I).
A escolha dos retalhos foi baseada no estudo do defeito, quantidade e qualidade dos
 tecidos requeridos, assim como extensão e compatibilidade dos vasos.(Tabela II)
As complicações foram divididas em imediatas (intra-operatórias), recentes (até
 21dias) e tardias (após 21dias). 
Foram analisadas complicações relacionadas às reconstruções, divididas em menores
 (perda parcial do retalho e/ou satisfação parcial do plano pré-operatório) e maiores
 (perda total do retalho e/ou não satisfação do plano pré-operatório). Em relação às
 áreas doadoras, foram também divididas em menores (com necessidade de re-
intervenção cirúrgica) e maiores (deformidade não satisfatória ao cirurgião e/ou não
 aceitável ao paciente). 
 Os resultados foram classificados como bons, satisfatórios ou ruins. (Tabela III)
A utilização de hemoderivados e drogas vasoativas também foi considerada como fator
 de complicação.

Resultados

Índice

Dos 21 retalhos transferidos, 16 sobreviveram (76,2% de sucesso). Em cinco casos
 houve perda total com necrose do retalho. 
Encontradas, em relação à reconstrução, 19% de complicações imediatas, 42,8% de
 recentes e nenhuma tardia. Em relação à área doadora, observada apenas
 complicações recentes (38,1%). Três pacientes fizeram uso de hemoderivados e
 drogas vasoativas (14,3%).  A satisfação dos resultados seguiu a classificação

  



 proposta para a reconstrução e área doadora. (Gráficos 1 e 2).

Discussão

Índice

A incidência aumentada de necrose total do retalho, notada no presente estudo, talvez
 se deva à seleção de pacientes (casos complexos sem outra alternativa), associado à
 curva de aprendizado do grupo e hospitais diferentes. 
Observou-se uma grande dificuldade para fundação de um serviço de microcirurgia. A
 sua implantação em um serviço universitário favoreceu a sedimentação do
 procedimento e credibilidade na sua ampliação para outros hospitais. 
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 OBS: Em 03 casos, dos 10 que utilizaram o reto abdominal, foram utilizadas telas de
 Marlex R para reconstrução da parede abdominal.

 OBS: 1- Em 06 casos realizadas anastomoses de 02 veias/01 artéria. 2- Em 03 casos
 realizadas anastomoses término-laterais (T-L): 02 arteriais e 01veno



 Tabela 03 - Classificação dos Resultados
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Apoptose: Perspectivas em cirurgia plástica

Introdução:

Índice

Existem dois mecanismos pelos quais ocorre a morte celular, um fisiológico
 (denominado de apoptose) e o outro patológico (necrose). O conceito de apoptose é o
 processo de morte celular programada. Apoptose é o mecanismo responsável pela
 eliminação fisiológica das células, parecendo ser intrinsecamente programado. Este
 modo de morte celular serve para equilibrar a mitose na regulação do tamanho dos
 tecidos animais e para mediar processos patológicos associados com o crescimento
 tumoral1. 
Neste artigo pretende-se analisar as perspectivas que o estudo da apoptose poderá
 propiciar em termos de desenvolvimento em algumas da Cirurgia Plástica.

Material e Métodos:

Índice

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica nos artigos originais do Banco de Dados
 PUBMED independentemente de data de publicação, procurando artigos que tivessem
 em seu título ou resumo o descritor da BIREME apoptosis. Após a identificação e
 seleção destes artigos foi feita uma leitura dinâmica visando identificar e classificar os
 artigos em Língua Portuguesa, Espanhola ou Inglesa que pudessem ter relação com
 Cirurgia Plástica.

Resultados:

Índice

Foram encontrados 81473 artigos que continham o termo apoptose neste banco de
 dados. Só nos primeiros 3 meses de 2004 393 artigos já foram publicados versando
 sobre aspectos de apoptose.Cerca de 80% dos artigos foram publicados nos últimos 6
 anos. 61 artigos deste período haviam sido publicados em revistas especializadas em

  



 Cirurgia Plástica.

Discussão:

Índice

Apoptose tem um importante papel na cicatrização de feridas. O desenvolvimento de
 mecanismos que possam controlar a apoptose tem grandes repercussões em diversas
 fases do processo cicatricial. A contração de feridas tem efeitos positivos e negativos,
 é benéfica por estreitar as bordas de uma ferida, mas também pode acarretar
 problemas estéticos e funcionais, caso esteja numa localização indesejada. O
 mecanismo não é bem claro, entretanto considera-se que tanto os fibroblastos,
 quanto os miofibroblastos seriam responsáveis pela contratura das feridas.
 Normalmente os miofibroblastos aparecem na fase inicial da cicatrização e geram
 forcas de contração que visam aproximar as margens de uma ferida aberta até que a
 apoptose se encarregue de eliminá-los. Porém, alguma alteração no desaparecimento
 dos miofibroblastos ocorre, fazendo com que eles permaneçam na derme ocasionando
 uma contração contínua da ferida o que pode culminar com uma contratura cicatricial
 patológica. Já a formação de quelóide, por exemplo, pode ser resultado de um
 controle inadequado da apoptose nos fibroblastos. O balanço de moléculas pro e anti-
apoptóticas é uma das hipóteses que justificariam a perda da apoptose nos
 fibroblastos de pacientes que formam quelóides2.
A sobrevivência de retalhos livres é influenciada principalmente pela seleção criteriosa
 do paciente, técnica cirúrgica e tempo de isquemia. Entretanto mecanismos
 biomoleculares são importantes para o sucesso desta transferência de tecidos, e a
 lesão por reperfusão com a formação de radicais livres de oxigênio parece ser um dos
 principais efeitos deletérios quando o período de isquemia não causa necrose
 imediata. A inibição destes radicais, através de agentes que gerem superóxido
 dismutase ou outras enzimas que os neutralizem, tem sido usada para prevenir o
 dano tardio ocasionado pelo período de isquemia3.
A morte celular programada tem um papel importante na gênese do corpo humano. O
 desenvolvimento corporal ocorre através de uma seqüência de eventos apoptóticos,
 qualquer desequilíbrio nesta ordem pode ocasionar malformações congênitas. Por
 exemplo, mutações no fator de crescimento de fibroblastos parecem se relacionar com
 sindactilia e craniossinostose, estas alterações podem induzir a morte celular num
 período inadequado impedindo a diferenciação dos dedos ou proporcionando um
 fechamento precoce das suturas cranianas4.
A cirurgia plástica se envolve no processo de envelhecimento através dos
 procedimentos de rejuvenescimento, principalmente em face. Enquanto existem
 varias hipóteses para explicar o processo de envelhecimento, o mecanismo exato não
 esta bem definido. Estudos têm demonstrado que o envelhecimento intensifica a
 suscetibilidade à apoptose em diversos tipos de células intactas. Em contraste, em
 certas células geneticamente avariadas e pré-neoplásicas os fenômenos apoptóticos
 ficam diminuídos perpetuando sua duração. Sendo assim o controle da apoptose em
 nível genético e molecular poderá trazer importante acréscimo na terapia anti-
envelhecimento5.

Referências:

Índice

1.Gastman BR, Futrell JW, Manders EK. Apoptosis and plastic surgery. Plast Reconstr
 Surg. 2003;111:1481-96.
2.Shin D, Minn KW. The effect of myofibroblast on contracture of hypertrophic scar.
 Plast Reconstr Surg. 2004;113:633-40.
3.Hotter G, Palacios L, Sola A. Low O2 and high CO2 in LLC-PK1 cells culture mimics
 renal ischemia-induced apoptosis. Lab Invest. 2004;84:213-20.
4.Chen L, Li D, Li C, Engel A, Deng CX. A Ser250Trp substitution in mouse fibroblast
 growth factor receptor 2 (Fgfr2) results in craniosynostosis. Bone. 2003;33:169-78.
5.Chomyn A, Attardi G. MtDNA mutations in aging and apoptosis. Biochem Biophys Res
 Commun. 2003;304:519-29.

 



  Índice
   Introdução | Objetivo | Material_e_Método | Resultado | Conclusão | Bibliografia |
 Legendas |

 
  ASSOCIAçãO TERAZOSINA PROPRANOLOL EM RETALHOS CUTâNEOS
 ISQUêMICOS SUBMETIDOS A AçãO DA NICOTINA, EM RATOS

 
  Autor:
   Rafael de Almeida Santos
  Descrição:
   Residente do 1° ano na Disciplina de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de São
 Paulo-UNIFESP/EPM

 
  Co-autores:
   Danielle de Araújo Battistoni
    Lydia Masako Ferreira
    André Vinícius da Fonseca
    Heitor Carvalho Gomes
    Roberto Rudge Ramos
    

 
   Descritores
  Retalhos Cutâneos

 
   Endereço
  Rafael de Almeida Santos Rua Maria Figueiredo, 230 apto. 63, Paraíso São
 Paulo – SP CEP 04002-001 Tel: (11) 3262-0833 / (11) 9622-4288 e-mail:
 rafaelsantos2000@yahoo.com.br

 

Associação Terazosina Propranolol em Retalhos Cutâneos Isquêmicos
 Submetidos a Ação da Nicotina, em Ratos

Introdução

Índice

Os transplantes pediculados e livres têm sua importância já bem estabelecida dentro
 da Cirurgia Plástica Reparadora e Estética. Todavia, como todo procedimento
 cirúrgico, podem apresentar complicações, dentre as quais destaca-se a necrose,
 muitas vezes resultante de hipofluxo tecidual.

Objetivo

Índice

Este estudo objetiva analisar a interação terazosina - propranolol na prevenção da
 necrose do retalho cutâneo isquêmico dorsal no rato, sob ação da nicotina.

Material e Método

Índice

Quatro grupos de oito animais cada foram distribuídos ao acaso; G1 controle, sob
 efeito somente da nicotina (2,0 mg/kg/d) via SC, pelo período de 14 dias; G2, sob
 efeito da nicotina SC e da terazosina (1,2 mg/kg/d) VO, por 7 dias no pós operatório;
 G3, nicotina SC e propranolol (5 mg/kg) via IP, no momento do ato cirúrgico e G4,
 nicotina SC, terazosina VO e propranolol IP, nas doses indicadas acima. 
Os animais foram submetidos a elevação de retalho randômico dorsal medindo 10cm x

  



 4cm, com interposição de filme plástico sob o mesmo.  (Figura 1). Após sete dias de
 tratamento conforme especificado, foram coletadas amostras de sangue e tecido para
 análise do malondialdeído (um indicador de estresse oxidativo), e foi calculada a
 porcentagem de necrose pelo método “gabarito de papel”.

Resultado

Índice

A área de necrose distal apresentou uma média de 39,54% para o grupo controle,
 enquanto o grupo terazosina (G2) apresentou 25,16%, o grupo propranolol (G3),
 34,5% e o grupo associado (G4), 26,21%. Houve diferença estatisticamente
 significante quando comparados os grupos G2 e G4 com o grupo controle G1 (p<
 0,02) (Gráfico 1).
Quanto à dosagem sérica de malondialdeído (MDA), não houve diferença
 estatisticamente significante entre os grupos de estudo e controle (p = 0,195)
 (Gráfico 2).
A análise do MDA tecidual encontrou valores semelhantes entre o grupo controle (G1)
 e o grupo Terazosina (G2), e valores significantemente maiores nos grupos G3
 (Propranolol) e G4 (Terazosina/Propranolol) em relação ao G1.

Conclusão

Índice

A terazosina mostrou-se eficaz em diminuir a percentagem de necrose no retalho
 isquêmico dorsal em ratos sob ação da nicotina.
O propranolol não se mostrou eficaz em diminuir a percentagem de necrose no retalho
 isquêmico dorsal em ratos sob ação da nicotina. 
No caso da associação de ambas, há necessidade da continuação de estudos para
 definir se há efeito sinérgico.
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Legendas

Índice

Figura 1: Levantamento de retalho dorsal e interposição de filme plástico, com
 posterior reposicionamento do retalho para estudo da necrose isquêmica.

Gráfico 1:  Média da porcentagem de necrose, segundo seus respectivos grupos de
 estudo.
 
Gráfico 2: Média da dosagem de MDA no plasma dos animais, segundo seus
 respectivos grupos de estudo. 
 
Gráfico 3: Comparação do MDA nas amostras de tecido A e B, segundo os grupos de
 estudo. (p = 0,116)
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Auricular Composite Grafts in One-Stage Reconstruction of Complex Nasal
 Defects

Reconstruction of  complex defects in the distal region of the nose is a surgical
 challenge. Over a period of 10 years, we reconstructed 80 defects in 70 patients of
 the nasal ala and the soft triangle (n=75), nasal tip, columella, and columellar-lobular
 junction (n=5) with modified auricular composite grafts. A prospectively randomized
 group of 40 of those patients underwent a standardized examination in order to
 evaluate
functional and cosmetic outcome as well as patient acceptance after a mean of  55.5
 months. 60% (n=48) of our patients had been treated primarily for basal cell
 carcinoma. 94% (n=75) of all defects were confined to the alar rim and the soft
 triangle. 6% (n=5) of all patients had defects of the nasal tip, columella or columellar-
lobular junction. Of all defects, 57% (n=46) measured 2-3 cm in diameter, and 43%
 (n=34) measured 1-2 cm in diameter. 75% (n=60) of all defects were complex
 lesions involving skin, cartilage and
vestibular mucosa, in contrast to 25% (n=20) of all defects involving skin and cartilage
 with intact mucosa. In order to improve survival for larger grafts and yield a
 satisfactory functional and cosmetic long term outcome, we applied two technical
 modifications to our standard operative procedure: We optimized the raw contact
 surface between graft and recipient bed by using hinge flaps from the margins of the
 defect, providing a well
vascularized nourishing tissue layer. Postoperatively, gentle scarifications of the graft
 in combination with constantly applied heparin solution decongests venous stasis
 regularly apparent in such grafts. This treatment led to a stable vascularization even
 in large grafts within the first week. 84% (n=67) of all grafts treated according to our
 protocol healed well without further complications, while 16% (n=13) of all grafts
 developed
complications, resulting in partial (n=9) or total (n=4) necrosis of the transplant. 6 of
 these patients underwent secondary reconstruction using another auricular composite

  



 graft. Long term results in terms of patient acceptance as well as cosmetic outcome
 are very satisfying, as demonstrated in 40 patients. No functional distortions were
 notable on normal breathing in all patients. Texture, coloration and contour of the
 nasal defect were well restored in a one-step procedure without leaving visible
 midfacial donor scars. In conclusion, we believe, that  auricular composite grafts are a
 useful, underestimated adjunct and safe alternative to local or regional flaps in
 reconstruction of singular nasal subunits as well as in subtotal nose reconstruction.
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Auto-estima nas pacientes com fotoenvelhecimento cutâneo submetidas ao
 programa de restauração da estética da pele

Introdução

Índice

A pele é o maior e mais visível órgão do corpo humano e as suas mudanças com o
 avanço da idade são profundamente evidentes. A síndrome do envelhecimento facial é
 decorrente de efeitos dinâmicos, cumulativos e degenerativos da idade na superfície e
 estrutura da face. A pele fotoenvelhecida é fina, flácida, sem elasticidade, sem brilho,
 áspera, podendo conter telangiectasias, lentigos e, até mesmo, lesões malignas. 
O programa de restauração da estética da pele com agentes tópicos pode ser
 satisfatório em pacientes com sinais precoces de fotoenvelhecimento e para aqueles
 que não desejam uma intervenção terapêutica mais agressiva. O objetivo desta
 pesquisa é avaliar a satisfação e auto-estima de pacientes submetidas ao programa
 de restauração da estética da pele.

Método

Índice

Foram selecionados 33 pacientes do sexo feminino, de 35 a 65 anos de idade. Critério
 de  inclusão : pacientes sem tratamento cosmético na face nos últimos cinco anos,
 pele classificada entre Fitzpatrick I-IV e pelo menos 1º grau escolar completo. O
 tratamento consistiu na aplicação tópica da fórmula: ácido retinóico 0,1%,
 hidroquinona 4%, hidrocortisona 1%, antioxidante q.s.p., loção não-iônica 30ml. A
 paciente deveria passar a fórmula na face à noite e retirar pela manhã. Durante o dia
 a paciente deveria passar filtro solar com FPS superior a 30 pelo menos 3 vezes ao

  



 dia, sendo a primeira logo de manhã após retirar a fórmula da noite. O tratamento
 teve duração de 60 dias.
Foi aplicado o questionário The Rosenberg Self-Esteem Scale (Escala de Auto Estima
 Rosenberg), traduzido e validado por Dini, instrumento de avaliação de saúde
 específico, composto por 10 questões que avaliam a auto-estima da paciente, na fase
 pré-tratamento e imediatamente após o término do tratamento. A escala varia em
 uma pontuação de 0 a 30 sendo 0 o melhor resultado e 30 o pior.
Para avaliar a variação na auto-estima nas duas avaliações feitas, aplicou-se o teste t
 de Student para amostras relacionadas. Com nível descritivo igual a 0,002.

Resultado

Índice

Apenas uma paciente apresentou reação de hipersensibilidade a fórmula, apresentando
 regressão do quadro após a suspensão do tratamento, sendo excluída do protocolo.
O grau de satisfação com o tratamento foi classificado pelas pacientes, como bom em
 50% e excelente em 50%. Em relação a auto-estima se verificou melhora dos índices
 obtidos pela escala de auto-estima de Rosenberg.

Discussão

Índice

Confirmou-se a observação de que a aplicação diária de soluções e cremes com alfa-
hidroxiácido em baixas concentrações associadas a um clareador, tem efeito benéfico
 na pele fotoenvelhecida, diminuindo os sinais, aumentando a elasticidade, brilho e o
 turgor da pele.

Conclusão

Índice

O programa de restauração da estética da pele, mostrou ser satisfatório, com aumento
 da auto-estima em pacientes com fotoenvelhecimento cutâneo.
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Avaliação Clínica Dos Efeitos Da Luz Intensa Pulsada Sobre A Pele
 Fotoenvelhecida

Introdução

Índice

 O fotoenvelhecimento é o resultado da exposição crônica à luz ultra-violeta que induz
 alterações típicas tanto na epiderme quanto na derme. Assim, o tratamento ideal para
 a pele fotoenvelhecida deverá ir além da simples abordagem das rugas a uma visão
 mais ampla e estrutural do problema. Várias opções terapêuticas existem para o
 tratamento das rugas como peelings mecânicos e químicos, uso de lasers, sendo
 métodos invasivos em diferentes níveis, que requerem um período de recuperação e
 podem trazer complicações. A Luz Intensa Pulsada (LIP) é um método não-invasivo e
 não-ablativo sendo uma alternativa altamente eficaz e prática. Este estudo apresenta
 o seu uso na pele fotoenvelhecida e avalia objetiva e subjetivamente os efeitos
 visíveis clinicamente após o tratamento e as complicações inerentes ao procedimento.

Pacientes e Métodos

Índice

 O estudo foi realizado entre novembro de 1999 a março de 2004 onde 52 pacientes
 foram submetidas de 01 a 06 sessões com LIP na face, com intervalo mínimo entre as
 sessões de 01 mês. Os pacientes apresentavam fototipo de II a IV (classificação de
 Fitzpatrick), com evidências visíveis de fotoenvelhecimento e foram submetidos a
 anamnese e exame físico. Todos os pacientes foram submetidos à documentação
 fotográfica sob as mesmas condições, no pré e pós-tratamento. O exame clínico e das
 fotos foram avaliados por 02 médicos da equipe e os dados foram cruzados sendo
 também considerado o grau de satisfação subjetiva.
Utilizou-se o aparelho IPL Quantum HR/SR, ESC – Lumenis), filtros de 560 e 640 nm,
 fluência de 24 a 37 J/cm² , programas 1 e 2, com única passada, sem anestesia
 tópica prévia, utilizando protetores oculares, labiais, nos supercílios e cobertura da
 face com gel resfriado a base de água. Após o procedimento, os pacientes fazem uso
 de pomada corticóide, despigmentante tópico e bloqueador solar em domicílio e
 também puderam manter inalteradas as suas atividades laborais e sociais.

  



Resultados

Índice

Todos os pacientes obtiveram algum grau de melhora dos sinais de
 fotoenvelhecimento e nenhum paciente obteve a eliminação completa ou definitiva
 desses sinais, com o segmento de até 02 anos.
Foram realizadas 119 sessões, sendo que em 24 casos não houve efeitos adversos, em
 55 houve eritema leve, 33 com eritema moderado, 07 acentuado. Desses pacientes,
 40 também apresentaram ardor, 06 escurecimento temporário das manchas, 10
 relataram o aparecimento de manchas tipo borra de café. O eritema teve resolução
 completa de 24-48h. As com manchas tipo borra de café obtiveram resolução até a 2ª
 semana, sem deixar cicatrizes ou alterações na pigmentação.

Conclusão

Índice

 A LIP é uma alternativa para o tratamento da pele foto envelhecida, pois promove
 uma efetiva remodelagem do colágeno com atenuação dos efeitos do tempo e do sol,
 melhora significativa da textura da pele, fechamento dos poros, redução das
 manchas, das telangiectasias, com as vantagens de ser um método não-ablativo e
 não-invasivo, realizado ambulatorialmente. É um método bem tolerado, com baixos
 efeitos colaterais.
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figura 1 - Pré e pós cinco sessões de LIP (2 meses)
figura 2 - Pré e pós duas sessões de LIP (6 meses)
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Avaliação da técnica de exorrinoplastia no tratamento de ponta nasal -
 experiência do HMBR

Apesar da rinoplastia aberta ser uma alternativa consolidada e amplamente divulgada
 na literatura vigente, indicada especialmente quando se deseja executar com mais
 clareza reparos na ponta nasal, ainda é vista com cautela por muitos cirurgiões
 plásticos.  
Objetivamos com este trabalho demonstrar a experiência do HMBR com a
 exorrinoplastia em 1 ano (julho de 2003 a julho de 2004) através de fotos, gráficos e
 tabelas, estes últimos baseados em questionário aplicado aos 25 pacientes
 submetidos a esta técnica, em cirurgias de caráter estético, onde houve tratamento
 de ponta nasal. A incisão utilizada foi a de Rethi. Foram avaliados a melhora da forma
 do nariz, a qualidade da cicatriz, a presença de complicações como assimetria de
 dômus e giba residual.
   Constatamos um alto índice de satisfação, tanto pelos pacientes quanto pela equipe
 médica, podendo atribuí-lo ao bom refinamento que a ponta nasal ganhou na maioria
 dos casos. Notamos um índice baixo de complicações,  sendo nulo o número de casos
 onde a cicatriz externa tornou-se problemática.
 Concluímos que a exorrinoplastia é um bom método para definição das deformidades
 da ponta nasal, pela facilidade de execução, visão direta e com baixos índices de
 complicações.
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Avaliação de resultados de reconstruções mamárias com Retalho TRAM
 “Turbocharged”

O retalho TRAM é o método mais utilizado de reconstrução mamária com tecido
 autólogo. Desde sua introdução, considerações têm sido realizadas com objetivo de
 melhorar a vascularização do retalho com mínimo dano a área doadora.
Em 1991, Berrino apresentou o TRAM TURBOCHARGED,utilizando o retalho
 monopediculado com apoio microcirúrgico através de anastomoses entre os vasos
 epigástricos inferiores profundos(VEIP) com seus correspondentes contra-laterais. 
Indicamos esta técnica para reconstruções que demandam a utilização de grandes
 extensões do retalho TRAM em pacientes não candidatas ao TRAM LIVRE por
 indisponibilidade de vasos receptores identificada no pré ou no per-operatório, ou em
 pacientes com cicatriz abdominal mediana infra-umbilical.
Nove pacientes com idade média de 40,8 anos (29-57) foram submetidos a
 reconstrução mamária tardia com TRAM TURBOCHARGED após mastectomia radical
 modificada no período entre setembro de 2002 e maio de 2004. Todas as pacientes
 apresentavam grandes defeitos na área da mastectomia e áreas doadoras com
 relativa deficiência de tecido adiposo para reconstrução de mamas simétricas. Sete
 pacientes da amostra realizaram radioterapia adjuvante e três destas apresentava
 história de tabagismo. Não houve casos de obesidade.
O procedimento consistiu na confecção do retalho TRAM monopediculado, homolateral,
 com preservação de faixa lateral do RA seguido de dissecção dos VEIP até a origem
 nos vasos ilíacos externos(VIE). No lado contra-lateral, após dissecção dos VEIP, o
 retalho foi elevado com um segmento muscular limitado, incluindo as principais
 perfurantes, preservando lateralmente uma faixa muscular. Após anastomoses entre
 os VEIP, verificada patência vascular e sangramento na periferia do retalho. Em todos

  



 os casos utilizamos as áreas I,II,III,IV. Reparamos a área doadora com tela de
 Polipropilenoâ em todos os casos.    
Não houve perdas parciais ou totais, liponecrose ou abaulamentos abdominais em um
 seguimento médio de 10,4 meses(1-22). Todas as pacientes apresentaram resultados
 estéticos satisfatórios. 
Conforme dados da literatura, esta técnica permite distribuição mais homogênea do
 fluxo arterial para as perfurantes contra-laterais de forma retrógrada com
 manutenção de níveis pressóricos satisfatórios, além de drenagem venosa eficaz pelo
 o sistema epigástrico inferior profundo. Assim, são reduzidos os riscos de perdas
 parciais na extremidade não pediculada do retalho ou ocorrência de liponecrose no
 tecido adiposo profundo a fáscia de Scarpa, cuja vascularização segue
 preferencialmente o sistema epigástrico inferior profundo.
Comparado ao TRAM BIPEDICULADO, o TRAM TURBOCHARGED apresenta maior
 facilidade de modelagem, com menor morbidade sobre a área doadora, comparável a
 morbidade do TRAM MONOPEDICULADO. Em relação ao TRAM LIVRE, apresenta
 índices insignificantes de perdas totais, sendo desnecessária a utilização de vasos
 receptores no tórax que freqüentemente estão inapropriados para anastomose devido
 ao calibre vascular diminuto ou seqüelas da radioterapia, resultando
 conseqüentemente em menor morbidade nesta localização. 
Pela sua segurança e efetividade, o TRAM TURBOCHARGED constitui um método
 alternativo viável para reconstruções que demandam a utilização de extensas áreas
 do retalho TRAM.
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Figuras
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Figura 1: Retalho Tram Turbocharged, ilustrando o segmento muscular contra-
lateral e os vasos Epigástricos Inferiores profundos previamente a anastomose
 microcirúrgica.

Figura 2: Caso A. Pré-operatório de reconstrução mamária a Direita com retalho
 Tram Turbocharged após mastectomia radical modificada.

Figura 3: Caso A. Pós-operatório de 1 mês de primeiro tempo de reconstrução
 mamária a Direita com retalho Tram Turbocharged .

Figura 4: Caso B. Pós-operatório de 3 meses de primeiro tempo de
 reconstrução mamária a Direita com retalho Tram Turbocharged .
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Avaliação do Comportamento Clínico e Hematológico Após Infiltração de
 Diferentes Concentrações de Adrenalina no Tecido Celular Subcutâneo na
 Lipoaspir

Introdução

Índice

Desenvolvemos este estudo para avaliar o comportamento clínico, e a perda sanguínea
 no líquido aspirado de pacientes submetidos à lipoaspiração com diferentes
 concentrações de epinefrina na solução de infusão.

Casuística e Método

Índice

Foram selecionados 15 pacientes do sexo feminino, com idade variando de 22 a 40
 anos (média 33 anos), livres de qualquer patologia associada para serem submetidas
 a lipoaspiração do abdômen sob anestesia peri-dural. Todos os procedimentos foram
 realizados pelo mesmo cirurgião e anestesiologista.
As pacientes foram divididas em 3 grupos por meio de sorteio, diferindo cada grupo na
 concentração de epinefrina contida na solução de infiltração pré-operatória: Grupo I –
 solução 1:250.000; Grupo II – solução 1:500.000; Grupo III – solução 1:1.000.000.
No pré-operatório foram colhidos dados de cada paciente tais como: peso; estatura;
 freqüência de pulso; pressão arterial; saturação de O2; hemograma e coagulograma.
 Todas as pacientes foram submetidas a bloqueio peri-dural. Desde o início da
 monitorização clínica até o final da cirurgia os dados vitais da paciente foram
 anotados pelo anestesiologista a cada 15 minutos. O líquido aspirado foi deixado em
 repouso por 30 minutos para decantar e após este período, colheita de amostra do
 fluido infra-nadante para envio ao laboratório e dosagem do hematócrito (lipócrito).
 Após 24 horas, as pacientes foram liberadas do Hospital com retorno programado em
 9 dias para dosagem de hematócrito de controle.
O cálculo do Volume total de sangue aspirado foi obtido pela fórmula

publicada por Klein:  STA = [(Vol infra) + (0,16)(Vol supra)] x Ht infra
                                  -------------------------------------------------------
                                                    Ht sangue

Resultados

Índice

A média de volume aspirado foi de 2050 ml, 1500 ml e 1520 ml, respectivamente aos
 grupos I, II e III. Não houve diferença entre o IMC (Índice de Massa Corpórea) e a
 idade entre os grupos
A dosagem do hematócrito no pré-operatório apresentou média de 42,54%, 40,54% e
 40,20% respectivamente aos grupos I, II e III. O perfil hematológico dos pacientes foi
 semelhante entre eles e quando comparado entre os grupos. A queda do hematócrito

  



 tanto no 10 dia como no 9º dia de PO (pós-operarório) manteve o mesmo perfil entre
 os grupos não apresentando diferença estatística. O estudo do lipócrito (hematócrito
 do aspirado infranadante) revelou média de 1,26% (variou 1,1 – 1,4), 4,3% (variou
 3,1 – 5,7) e 2,8% (1,1 – 8) respectivamente para os grupos I, II e III.
A perda de sangue total no líquido aspirado foi de 13,48 ml/l, 56 ml/l e 39,57 ml/l
 respectivamente e em média por grupo de 27,24 ml (1,32%), 82,97 ml (5,53%) e
 43,48 ml (2,86%) respectivamente. O quesito repercussão hemodinâmica, PAM, FP e
 SO2 mostrou-se semelhante
O cálculo da perda de sangue global, utilizando o esquema descrito por Albin,
 demonstrou o volume médio para cada grupo que foi de 124,57 ml, 209,17 ml e
 165,29 ml.

Discussão

Índice

O uso de soluções em grande volume associados com epinefrina infundidas no tecido
 celular subcutâneo tem provado ser método efetivo em reduzir a perda sanguínea, e
 possibilita a aspiração de grande quantidade de volume. Não está claro se há alguma
 vantagem quando comparadas às técnicas super-úmida e intumescente, sendo
 relatado perda sanguínea para ambas em 1% do volume aspirado.
Neste estudo não detectamos diferença significativa na perda sanguínea entre os
 diferentes grupos avaliados. Especialmente pela queda do Ht (hematócrito) dosado no
 1º e 9º PO e pelo cálculo da porcentagem de sangue no líquido aspirado após
 decantação, segundo estudo de Klein.
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Gráfico 2  Sangue total do líquido aspirado de cada paciente e a média   (p> 0,05)
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Avaliação dos resultados do uso do transplante autógeno de gordura

Este trabalho foi realizado no período de 1998 a 2.004, avaliando 210 pacientes
 submetidas à lipoaspiração de contorno corporal, utilizando-se do enxerto de gordura
 autólogo para melhoria do contorno l e, principalmente, maior projeção da região
 glútea. Todas as pacientes eram do sexo feminino, na faixa etária de 17 a 55 anos. As
 pacientes foram marcadas em pé e em seguida foram submetidas à anti-sepsia com
 iodo povidine. Foram realizadas anestesia geral ou peridural para realização da
 lipoaspiração profunda e superficial com a técnica tumescente. Utilizamos  infiltração
 de uma solução contendo Soro Fisiológico a 0,9% ou Ringer Lactato e adrenalina a
 1% na proporção de 1:500000. A obtenção da gordura foi feita sob pressão inferior a
 500 mmbarr e com cânulas de 3 a 5 mm. As áreas doadoras foram o abdome, os
 flancos, o dorso, os culotes e a face interna das coxas. A gordura foi lavada com
 solução salina, através de uma peneira, e imediatamente colocada em seringas de 60
 ml. A injeção da gordura foi realizada com cânula flat número 4, através de túneis e
 movimento retrógrado, sem ultrapassar o tempo de 60 minutos da coleta. Utilizamos
 massagem manual digital na pele da região glútea para distribuir e homogeneizar o
 tecido gorduroso enxertado para evitar irregularidades e assimetria. Após a cirurgia
 colocamos cinta modeladora de média compressão.  As pacientes foram avaliadas nos
 4o, 8o, 15o, 30o e 180o dias pós-operatórios. Observou-se uma taxa de reabsorção
 de 10 a 20%, sendo classificada como um resultado bom. O grau de satisfação foi
 elevado tendo em vista a melhora do contorno glúteo conseguido. 35% dessa
 pacientes conseguimos avaliar o pós-operatório de 5 anos e observamos a
 manutenção do resultado. As vantagens do enxerto autógeno de gordura são: fácil
 realização, baixo custo, baixa morbidade, não causam reação alérgica, podem ser
 repetidos e não deixam cicatrizes. As desvantagens são a reabsorção em alguns casos
 (40%). Em 0,95% dos casos tivemos lipólise e destes casos 0,47% seguida de
 infecção. Após a remoção parcial da gordura comprometida os casos evoluíram sem
 maiores complicações. A depressão causada pela remoção do enxerto foi tratada
 novamente com enxerto gorduroso em um segundo tempo cirúrgico. 
Os melhores resultados são obtidos quando são observados certos cuidados, que vão
 desde a escolha da área doadora, até a maneira como é tratada a gordura a ser
 enxertada. 

  



O enxerto autógeno de gordura é um procedimento fácil, de rápida recuperação pós-
operatória, baixo custo e baixa morbidade.Proporcionou bons resultados melhorando e
 harmonizando a silhueta feminina quando associado à lipoaspiração de contorno
 corporal.
O objetivo deste trabalho é demonstrar a técnica utilizada e analisar os resultados das
 pacientes submetidas a lipoenxertia da região glúteo-trocantérica após lipoescultura.
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Avaliação e discussão de 13 casos de Carcinoma Sebáceo

O carcinoma sebáceo é um tumor cutâneo incomum e agressivo. Tem provável origem
 nas glândulas sebáceas da pele, podendo surgir em qualquer lugar do corpo, incluindo
 a região genital. Freqüentemente acomete a região periorbital, com elevada taxa de
 recorrência local e eventualmente metástase a distância.
Foi realizado levantamento retrospectivo dos prontuários dos pacientes matriculados
 nesta instituição com diagnóstico de carcinoma sebáceo no período de 1993 a 2001.
Foram identificados 13 pacientes, realizando-se estudo comparativo dos dados destes
 com os dados presentes na literatura mundial no que se refere ao local da lesão
 primária, metástases presentes ao diagnóstico, associação com a síndrome de Muir-
Torre, associação com outros cânceres, tratamento instituído e recidiva local.
Dos 13 pacientes 53% eram do sexo masculino e 47% do sexo feminino, 30% das
 lesões localizavam-se na região periorbitária, 15% dos pacientes apresentavam
 metástases ao diagnóstico, 8% apresentavam associação com a síndrome de Muir-
Torre, 92% dos pacientes apresentaram outro tipo de câncer associado, 76% dos
 casos foram submetidos a exérese cirúrgica da lesão sendo que destes, 20%
 evoluíram com recidiva da doença. Oito pacientes faleceram sendo 2 destes
 relacionados ao carcinoma sebáceo e os demais devido a outras neoplasias
 associadas. Três pacientes abandonaram o seguimento nesta instituição e 2 estão
 vivos sem doença.
Muitos dos pacientes avaliados neste estudo faleceram devido a outras neoplasias
 associadas, o que impossibilitou a avaliação a longo prazo de fatores relacionados à
 neoplasia estudada.
Na literatura encontramos taxas de recidiva local de9 -36%, e mortalidade de 50-67%
 em cinco anos.
 Portanto observou-se que na população estudada houve algumas diferenças
 estatísticas quando comparada-se com os dados da literatura, porém ficou evidente a
 agressividade deste tipo de tumor e sua associação com outras neoplasias.
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Avaliação pré-operatória do TRAM, com uso de ecodoppler, em pacientes
 submetidas à radioterapia.

Sabe-se que a radioterapia constitui parte importante do tratamento da neoplasia
 mamária. Porém resulta em variadas alterações na vascularização dos tecidos. O
 retalho do músculo reto abdominal (TRAM), utilizado para reconstrução mamária,
 baseia-se em um pedículo vascular que se encontra no leito de radiação. Os danos
 provocados pela radioterapia podem influenciar na evolução do retalho interferindo na
 opção técnica de reconstrução. Uma avaliação dos danos vasculares ao pedículo pode
 ser feita através de ecodoppler, um método sem risco para as pacientes.
O estudo das artérias epigástrica superior e mamária interna podem auxiliar na opção
 terapêutica. Em pacientes submetidas à radioterapia, torna-se importante definir a
 viabilidade vascular ante as opções de reconstrução com TRAM mono ou bipediculado
 ou outra técnica. O estudo das características desses vasos, associada ao estudo das
 perfurantes do retalho, como tem sido definido em outras pesquisas, em muito podem
 beneficiar em uma escolha mais científica da técnica. Outros autores têm estudado o
 pedículo do retalho objetivando optar pelo músculo melhor vascularizado nos casos de
 TRAM monopediculado, independente do lado a ser reconstruído (ipsi ou
 contralateral).
O objetivo desse trabalho constitui-se em relatar o uso de ecodoppler pré-operatório
 para avaliar artérias epigástrica superior e mamária interna em pacientes submetidas
 à radioterapia e candidatas a reconstrução de mama com TRAM.
 Foram estudadas seis pacientes submetidas a mastectomia e radioterapia, as quais
 procuraram o serviço de cirurgia plástica para reconstrução mamária. Todas foram
 submetidas à avaliação com ecodoppler.
Utilizou-se o Aparelho Apogel Plus 800, com transdutor linear na freqüência de 11 MHz
 com infusão do PESDA (Perfluorocarbon Esposed Sonicated Dextrose-Albumin). O
 PESDA é obtido através da sonificação de uma mistura de albumina a 20%, soro
 glicosado a 5% e gás decafluorobutano. A sonificação da mistura tem a finalidade de
 criar microbolhas com tamanho médio de 4 micra, capazes de ultrapassar a
 microvasculatura pulmonar. A infusão é feita por gotejamento contínuo em veia
 periférica até que se obtenha uma boa imagem dos vasos epigástricos, onde
 analisamos diâmetro, espessura da parede, irregularidade de diâmetro e fluxo. O
 exame é realizado com paciente em decúbito dorsal.
Em pacientes submetidas à reconstrução de mama após radioterapia a complicação
 mais comum tem sido a esteatonecrose. Porém essa tem sido relacionada com
 alterações vasculares no tecido adiposo subcutâneo. Não se pode excluir, porém a
 importância da presença de alterações na artéria mamária interna na determinação de
 complicações. Advoga-se, porém, que pequenas alterações no pedículo do retalho não
 proíbem sua utilização.
Concluiu-se, assim, que por ser o ecodoppler um exame acessível, que não expõe às
 pacientes à radiação e contribui com dados importantes para planejamento
 operatório, pode ser utilizado como exame de rotina pré-operatório em pacientes
 mastectomizadas e submetidas a radioterapia, candidatas à reconstrução mamária
 com TRAM.
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Blefaroplastia transconjuntival inferior : análise de 20 casos

Introdução

Índice

A blefaroplastia transconjuntival não é um procedimento inovador sendo descrita pela
 primeira vez em 1926 e ganhando notoriedade em 1955 para correção de
 deformidades traumáticas e congênitas. Por fim a técnica novamente voltou a
 evidência em 1991 (Zarem e Resnicks) aplicando o procedimento a pacientes de pele
 fina, sem excesso de pele com herniação da gordura da pálpebra inferior. Esta técnica
 seria mais bem indicada para pacientes jovens apresentando bolsas palpebrais
 inferiores sem excesso cutâneo além de outras indicações mais específicas. Por não
 apresentar incisão em pele há um risco menor de retração cicatricial em relação a
 blefaroplastia cutânea convencional.

Objetivo

Índice

Estudar a quais grupos de pacientes, a faixa etária a qual se aplicaria a técnica da
 blefaroplastia transconjuntival bem como estudar suas possíveis complicações em um
 grupo de 20 pacientes de nosso serviço.

Material e método

Índice

Entre janeiro de 2003 e fevereiro de 2004 vinte pacientes foram submetidos à
 blefaroplastia inferior transconjuntival no serviço de cirurgia plástica do Hospital do
 Servidor Público Municipal de São Paulo sendo 19 do sexo feminino e 1 homem. Os
 pacientes foram divididos em 4 grupos: 1- Pacientes jovens entre 15-30 anos com
 pseudoherniação familiar hereditária (1 caso); 2- Pacientes entre 31-50 anos com

  



 pseudoherniação de gordura sem excesso real de pele (15casos); 3- Pacientes com
 sobra de bolsa de gordura após blefaroplastia inferior convencional (1 caso);
 Pacientes idosos com indicação cirúrgica que não admitam cicatriz ou com hipotonia
 orbicular acentuada (3casos). Os pacientes foram acompanhados por 3 a 16 meses,
 sendo avaliado o grau de satisfação e  as eventuais complicações.

Resultados

Índice

Os vinte pacientes demonstraram-se bastante satisfeitos com o resultado, quando
 perguntados. Obteve-se um índice muito baixo de complicações: Um caso com
 ressecção insuficiente de bolsas de gordura perante avaliação do cirurgião e um caso
 de lacrimejamento noturno transitório. Os pacientes mais jovens de 15-30 e 30-50
 anos obtiveram melhores resultados em relação aos pacientes mais idosos.

Discussão

Índice

Foram obtidos melhores resultados em pacientes até 50 anos e apenas dois casos
 apresentaram complicações leves. Os pacientes idosos por terem uma pele de pior
 qualidade com rugas em nosso entender tiveram resultados intermediários sendo
 encaminhados para realizar peeling no serviço de dermatologia para obterem melhor
 resultado. A paciente submetida a reoperação para exérese de bolsa de gordura
 residual apresentou resultado muito satisfatório. Também foi observado como
 benefício adicional da técnica diminuição na alteração de cor na pálpebra inferior das
 pacientes. A técnica transconjuntival  previne retração de cicatriz ou formação de
 ectrópio, atinge diretamente a gordura, permite ressecção da pele se indicado e
 mantém a aparência natural da  pálpebra.

Conclusão

Índice

A via transconjuntival para remoção de bolsas de gordura palpebrais inferiores parece
 apresentar melhores resultados quando indicada, principalmente, para pacientes sem
 excesso de pele nas pálpebras inferiores, podendo seu uso ser extendido para outros
 pacientes. Quando corretamente indicada, pode levar a excelentes resultados, com
 um número reduzido de complicações
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Figuras    
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Figura 1 -  Paciente sexo femino, 46 anos: A- pré-operatorio; B-pós-peratorio de 1 ano
 e 2 meses com excisão insuficiente de gordura

Figura 2 - Paciente do sexo feminino com 46 anos. A - pré-operatório, B- pós-
operatório de 1 ano.



Figura 3 - Paciente do sexo feminino de 46  anos. A-pré-operatório; B-pós-operatório

Figura 4- A- Paciente com blefaroplastia prévia trânscutanea, apresentando ressecção
 insuficiente de bolsas de gordura bilateralmente. ; B-pós-operatório por via
 transconjuntival .
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Bolsões subcutâneos abdominais e sua importância nas lipoaspirações e
 abdominoplastias.

Resumo

Índice

Este Trabalho foi elaborado com o propósito de enfatizar a importância dos bolsões
 subcutâneos nas lipoaspirações do abdome e nas abdominoplastias, descrever as
 bolsas abdominais com maiores detalhes e propor uma marcação para as lipoplastias
 com base na localização e posição das mesmas.
Em dissecações de cadáveres, mostramos a localização destas bolsas assim como suas
 relações com os tecidos vizinhos: pele, fáscias e camadas de gordura.  
Unitermos: Bolsões subcutâneos, lipoaspiração, abdominoplastia.

Summary

Índice

This paper was accomplished in order to demonstrate the importance of the
 abdominals subcutaneous fat pads to abdominal liposuction and abdominoplasty.
In cadaver dissections, we show the localization of this fat pads and their relationship
 with the peal, fascias and fat layers.
Key-words: Fat pads, liposuction, abdominoplasty.

Introdução

Índice

O abdome constitui um dos principais focos de queixas estéticas dos pacientes que
 procuram o cirurgião plástico. A adiposidade com aumento de volume, a flacidez de
 pele, a presença constante de estrias e diastase muscular, principalmente pós-
gestação, incomodam sobremaneira as candidatas à cirurgia corretiva e estética.
Com o advento da lipoaspiração, na década de 70, despertou-se o interesse pela
 anatomia do panículo adiposo, especialmente na região do abdome (1, 2). Antes desta
 data, esta estrutura anatômica havia sido deixada em segundo plano ou mesmo
 negligenciada nos textos e tratados anatômicos, visto que as cirurgias realizadas

  



 sobre o abdome tinham como ênfase os órgãos internos ou a parede músculo-
aponeurótica nas correções das hérnias abdominais (3, 4, 5, 6,7).
A partir da década de 80, a lipoaspiração passou por diversas etapas evolutivas
 iniciando com Ives-Gerard Illouz em 1977 que preconizou o uso de cânulas associadas
 a um sistema de vácuo com alto poder de sucção (1). Desde então, cresceu o
 interesse em se estudar e conhecer melhor a estrutura do panículo adiposo nas
 diversas regiões corpóreas (2, 8).
Com os estudos de Avelar, em 1986 e em 1989, tornou-se mais clara a estrutura do
 panículo adiposo abdominal. Essa estrutura compõe-se de duas camadas gordurosas:
 uma superficial, chamada areolar e a profunda, chamada lamelar separadas por uma
 lâmina de tecido conjuntivo denominada fascia superficialis (8). 
A idéia da existência de bolsões de gordura no panículo adiposo não é nova. Illouz se
 referiu aos esteatomas subcutâneos e Sarah Simblet descreveu a existência de
 bolsões no sexo feminino (1, 9). A localização, disposição e limites destes bolsões não
 foram totalmente definidos nos estudos citados visto que são totalmente discordantes
 em todos estes quesitos.
O objetivo do presente estudo é descrever os limites, a disposição e as relações
 anatômicas dos bolsões abdominais com as estruturas vizinhas. Demonstrar a
 importância deste conhecimento nas cirurgias de lipoaspiração e abdominoplastias,
 assim como apresentar nossa rotina nas cirurgias de lipoaspiração nas diversas
 regiões anatômicas.

Material e método

Índice

Foram utilizadas peças anatômicas oriundas de abdominoplastias de 07 pacientes, as
 quais possuíam excesso de tela subcutânea e pele, com todas as indicações para
 realização da dermolipectomia total clássica (8, 10). Foram utilizados também 02
 cadáveres para dissecção das bolsas do andar superior do abdome e região dorsal
 (Fig. 01).

Fig.01

Foto de cadáver dissecado. Panículo adiposo e pele rebatidos.

Durante a inspeção, ou ectoscopia, da parede abdominal pode-se notar facilmente a
 presença em relevo, dos bolsões de gordura, cujo formato se assemelha ao número
 oito. (Fig. 02).

                      
Fig.02

Ectoscopia de parede abdominal sem e com marcação para facilitar a visualização das
 bolsas de gordura.

Apesar de facilmente notados à inspeção, não encontramos na literatura uma
 descrição anatômica precisa destas estruturas (5, 6, 7). Iniciamos então a dissecação
 das bolsas pela porção infra-umbilical do abdome em peças oriundas de
 abdominoplastias em monobloco (9) (Fig. 03).

Fig.03

Peça de ressecção em monobloco.

A dissecação iniciada através da pele mostrou-se de difícil execução, já que por este
 método entrávamos diretamente nas bolsas cuja parede anterior se confundia com a
 derme. Invertendo-se porém, a peça cirúrgica, e iniciando a dissecação da
 profundidade para a superfície, as bolsas puderam ser facilmente evidenciadas após
 uma incisão oblíqua sobre a topografia das mesmas, seguindo a marcação no pré-
operatório com a paciente em posição ortostática (Fig. 04).



Fig.04

Incisão oblíqua sobre a topografia das bolsas de gordura.

A camada profunda de gordura mostrou-se uniforme na espessura em toda sua
 extensão (2, 8) (Fig. 05).
 

Fig.05

Camada profunda de gordura uniforme.

Após a incisão nesta camada profunda (Fig. 06), por divulsão, visualizamos facilmente
 a fascia superficialis (2, 8, 9, 11). Seguindo o plano da mesma, rebatemos toda a
 camada profunda de gordura e encontramos as bolsas inseridas na camada
 superficial, e, portanto fazendo parte desta (Fig. 07).

Fig.06

Visualização da fascia superficialis.
 
Fig.07

Visualização das bolsas de gordura inferiores evidenciadas na cor salmão-rosada.

A fascia superficialis que recobre a porção posterior das bolsas mostra-se de coloração
 rosada, diferindo nitidamente daquela fora dos limites da bolsa, de cor acinzentada.
 As bolsas apresentavam também consistência diferente da gordura ao seu lado. A
 consistência era semelhante a uma bolsa de água, bastante elástica enquanto que a
 fascia superficialis quando palpada fora das bolsas era rígida e sem elasticidade (Fig.
 08).

Fig.08

Coloração rosada da fascia superficialis sobre o bolsão de gordura. Externamente às
 pinças, coloração acinzentada.

Tendo definido então a parede posterior dos bolsões como sendo a própria fascia
 superficialis, fizemos uma incisão transversal no centro da peça operatória (Fig. 09).
 Notamos então que a fáscia superficialis se dividia ao nível da parede lateral das
 bolsas emitindo uma reflexão em direção ao derma. Esta reflexão foi considerada por
 nós como sendo a parede lateral da bolsa (Fig. 10).

Fig.09

A seta vermelha mostra a fascia superficialis.
A seta branca corresponde ao derma.

Fig.10

Reflexão em direção à derme.

Quanto ao limite lateral, fato curioso encontrado em todas as peças foi que a parede
 lateral coincide com o trajeto dos vasos epigástricos superficiais (Fig. 11a, 11b). A
 parede anterior se confundia com o próprio derma, mostrando que essas bolsas estão
 em situação bastante superficial, em contato com a pele (Fig. 09).

Fig.11a



Parede lateral da bolsa de gordura acompanhando trajeto dos vasos epigástricos
 superficiais.
 
Fig.11b

Pinçamento da parede lateral da bolsa de gordura.

A parede medial era formada por uma trama de tecido conjuntivo que une as duas
 bolsas inferiores chegando até o derma (Fig. 07). Portanto, no abdome inferior
 encontramos duas bolsas de mesmas dimensões e posições simétricas (Fig. 07).
 Superiormente as bolsas inferiores estão em contato com as bolsas do andar superior
 do abdome, ao nível da cicatriz umbilical e inferiormente, alcançam o ligamento
 inguinal ao nível da linha alba. 
Fato anatômico interessante observado durante nossas dissecações foi a ocorrência de
 herniações de células gordurosas de dentro das bolsas para fora delas através da
 fascia superficialis (Fig. 12).

Fig.12

Herniação de célula gordurosa pela fascia superficialis (na ponta da tesoura) e vaso
 perfurante logo abaixo (seta).

Nas dissecações de cadáveres no andar superior do abdome, também encontramos
 duas bolsas simétricas e de igual tamanho, porém de menor espessura, o que
 demonstra um menor acúmulo de tecido adiposo nas bolsas superiores quando
 comparadas com as inferiores (Fig. 13).

Fig.13

Demarcação das bolsas superiores em peça de cadáver dissecada. A camada profunda
 de gordura foi rebatida em três sentidos.

Na região dorsal, também podemos notar a existência de bolsões em disposição
 peculiar (Fig. 14). Essa disposição oblíqua e simétrica das bolsas dorsais é utilizada
 por nós nas marcações e localização das incisões das lipoaspirações no dorso (Fig.
 14).

                     
Fig.14a

Visualização dorsal evidenciando formação de bolsas em disposição oblíqua. A figura à
 direita, pré-operatória mostra as regiões a serem aspiradas.

Na região anterior pode-se perceber, à ectoscopia, que a confluência das quatro bolsas
 gera um aspecto externo que se assemelha à figura do número oito (Fig. 02). Essa
 disposição é aproveitada em nossas marcações de lipoaspiração no abdome, bem
 como nos orienta no posicionamento das incisões para a penetração das cânulas (Fig.
 15).

Fig.15

Sítios das incisões para passagem das cânulas.

Utilizamos em nossas lipoaspirações a técnica superficial com infiltração tumescente
 como preconizado por Souza Pinto (2). Na região abdominal fazemos seis furos nos
 limites do oito (Fig. 15). Na região dorsal fazemos um furo no início de cada bolsa
 (Fig. 16a). Estas incisões nos possibilitam um fácil acesso a todas as áreas assim
 como um bom entrecruzamento dos túneis (Fig. 16b), possibilitando assim uma
 aspiração uniforme e uma boa retração da pele no pós-operatório.



                          
Fig.16

a) Regiões das incisões no dorso para passagem das cânulas.         
b) Entrecruzamento dos túneis criados pelas cânulas de lipoaspiração.

Resultados

Índice

Utilizando o conhecimento das bolsas, realizando a marcação e as incisões de acordo
 com as mesmas, obtivemos resultados mais harmoniosos com uma grande retração
 de pele, principalmente na região dorsal (Fig. 17).

                         
Fig.17

Pré-operatório e pós-operatório de 08 meses evidenciando a grande retração de
 pele.        

Na região abdominal notamos que os bolsões, quando excessivamente destruídos
 pelas cânulas, poderiam promover uma cicatrização viciosa com distorções de relevo
 bastante desagradáveis no pós-operatório (Fig. 18). Achamos que este fato explica o
 que a experiência já comprovou de que na região superficial devemos utilizar cânulas
 extremamente finas de no máximo três milímetros(2). Respeitando-se o
 posicionamento das bolsas abdominais e utilizando a marcação que preconizamos, os
 resultados têm sido cada vez mais animadores (Fig. 19).

Fig.18

Cicatrização viciosa com distorções de relevo no pós-operatório de 03 meses.
                   
Fig.19

Pré e pós-operatório 09  de meses por lipoaspiração, paciente de 29 anos.

Analisamos cinqüenta e cinco casos cirúrgicos e observamos como complicação mais
 comum a ocorrência de seroma (5% dos casos), principalmente na região dorsal onde
 passamos a utilizar rotineiramente um dreno de Penrose, o qual é retirado no dia
 seguinte à cirurgia. Tivemos um caso de infecção com fácil resolução com
 antibioticoterapia. Não tivemos complicações anêmicas mesmo em aspirações de
 grandes volumes, quando notamos uma perda de hemoglobina de no máximo 3g%
 (verificados no terceiro dia de pós-operatório) não necessitando de reposição
 sanguínea em nenhum dos casos. O volume aspirado variou de dois a sete litros de
 gordura, contados apenas o volume sobrenadante (Fig. 20).

Fig.20

Volume aspirado de aproximadamente 6,5 litros de gordura sobrenadante (frascos de
 03 litros).

Discussão

Índice

A marcação dos pacientes a serem submetidos aos procedimentos de lipoaspiração ou
 abdominoplastia associada à lipoaspiração pode variar de acordo com a experiência de
 cada cirurgião, o mesmo acontecendo com a técnica de infiltração (2, 8, 11).
 Julgamos que a marcação baseada no conhecimento dos bolsões subcutâneos
 mostrou-se útil nas lipoaspirações de abdome e dorso.
O principal fator que nos levou ao estudo mais detalhado do panículo adiposo e



 conseqüentemente das bolsas subcutâneas foi o fato de que algumas pacientes
 submetidas à lipoaspiração superficial, que no pós-operatório imediato, mostrava um
 excelente aspecto estético, com o decorrer do tempo apresentavam pequenas
 distorções de relevo. Assim julgamos que essa distorção deveria ser causada por
 problemas cicatriciais e não por irregularidades deixadas no ato cirúrgico.

Conclusão

Índice

O conhecimento dos bolsões subcutâneos tornou-se para nós um prestimoso auxílio
 nas cirurgias de lipoaspiração e abdominoplastias. Entendemos que
 independentemente da técnica empregada, tanto na lipoaspiração quanto na
 dermolipectomia, essas estruturas anatômicas que descrevemos devem ser levadas
 em consideração visando o aprimoramento dos resultados e evitando complicações.
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Braquiolipoplastia: uma nova técnica para o tratamento da obesidade mórbida

O tratamento do paciente obeso é complexo pela sua própria estrutura multidisciplinar.
 As estatísticas mostram que 25% da população está acima de seu peso ideal. Os
 obesos vivem menos e segundo Guines Book, nenhum super obeso viveu acima de 40
 anos. A braquioplastia descrita neste trabalho é apenas uma das muitas cirurgias a
 que o obeso deverá se submeter para a correção das deformidades e seqüelas
 provocadas pelo excesso de gordura. A técnica cirúrgica descrita: lipoaspiração,
 ressecção de pele e síntese dos retalhos de deslizamento visa obter uma recuperação
 mais rápida e resultados mais eficazes.

Técnica Cirúrgica

Índice

1. Inicia-se demarcando a área a ser lipoaspirada com a paciente em pé e os braços
 abduzidos em 90°.
2. A anestesia pode ser sedação associada a um bloqueio do plexo braquial ou
 anestesia geral.
3. Inicia-se a cirurgia com a paciente em decúbito dorsal, fazendo duas incisões para a
 introdução das cânulas, uma na áxila e outra próxima ao epicôndilo medial.
4. Procede-se com infiltração de solução fisiológica e adrenalina na concentração de 1:
 500.000.
5. Faz-se a lipoaspiração de todo o tecido gorduroso excedente, tomando-se cuidado
 com a região próxima ao epicôndilo medial devido ao nervo cutâneo medial do braço,
 que emerge da fascia profunda no terço médio do braço anteriormente, cerca de cinco
 a oito centímetros da prega cubital (Figura. 1).
6. Demarca-se agora o excesso de pele da área já lipoaspirada (Figura 2) e faz-se a
 sua ressecção com bisturi, preservando o tecido subcutâneo (Figura 3).
7. A síntese em dois planos: sutura subdérmica com nylon incolor 4.0 e sutura
 intradérmica com nylon preto 4.0 ou 3.0 (Figura 4).

  



8. O curativo é realizado com coxim de algodão e ataduras de crepom levemente
 compressivas.

Discussão e Conclusão

Índice

As cirurgias realizadas foram pelo sistema vascular fechado descrito por Avelar (1999),
 ou seja, tratamento cirúrgico de uma região lipodistrófica por lipoaspiração, ressecção
 de pele e suturas das bordas da ferida por deslizamento dos retalhos que se unem
 sem tensão.
 Como não ocorrem descolamentos, não há lesão de vasos ou nervos importantes. O
 aporte sanguíneo, a drenagem venosa e linfática são mantidas, evitando-se assim
 edemas acentuados e prolongados, isquemias, deiscências de suturas ou necroses,
 levando a uma recuperação rápida e de poucas complicações (Figura 5 e 6).

Legendas

Índice

Figura 1: Lipoaspiração do tecido gorduroso excedente.
 
Figura 2: Demarcação do excesso de pele da área lipoaspirada.   
 
Figura 3: Ressecção do excesso de pele, preservando o tecido subcutâneo.

Figura 4: Resultado final após síntese da pele.

Figura 5: Pré-operatório
 
Figura 6: Pós-operatório tardio.
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Braquioplastia em pacientes ex-obesos mórbidos

Introdução

Índice

Pacientes submetidos à gastroplastia para tratamento da obesidade mórbida compõem
 um grupo onde a grande variação do peso gera flacidez generalizada. Como as demais
 regiões do corpo os membros superiores sofrem os efeitos da alteração de volume e
 textura da pele, trazendo conseqüências estético-funcionais com limitações pessoais e
 no comportamento social. A primeira  braquioplastia estética foi descrita por CORREA-
ITURRASPE e FERNANDEZ em 1954. Na década de 70, avanços significativos levaram
 a um aumento no interesse pela braquioplastia. Porém poucos pacientes aceitavam a
 cicatriz resultante e desta forma permaneceu como um procedimento pouco
 realizado.  Com o advento da gastroplastia para tratamento da obesidade mórbida,
 um tipo novo de paciente passou a procurar o cirurgião plástico. Graus acentuados de
 excesso cutâneo na porção póstero-inferior, com o braço em abdução, estendendo-se
 da axila até o cotovelo, aumentaram a aceitação da braquioplastia, tornando-a mais
 uma arma no arsenal do cirurgião contra as seqüelas da cirurgia bariátrica.

Objetivos

Índice

Demonstrar a técnica realizada e os achados pré, trans e pós-operatórios no serviço de
 Cirurgia Plástica do Hospital Municipal de Ipanema.

Materiais e métodos

Índice

Seis pacientes submetidos a braquioplastia foram analisados. A indicação primária
 para a cirurgia foi a flacidez cutânea moderada à severa. A técnica cirúrgica incluiu
 marcação pré-operatória com o paciente em pé e com o braço abduzido a 90°. O
 limite superior da ressecção sobrepassa 2 a 3 cm paralelamente ao sulco braquial
 interno desde axila até o cotovelo. A linha inferior será definida pelo pinçamento

  



 bidigital. Na extremidade axilar a marcação segue inferiormente e vertical, para
 retirar o tecido axilar redundante, quando sobe obliquamente até o limite inferior da
 marcação, ficando a sutura final em forma de L. A extremidade distal segue o mesmo
 padrão. Na profundidade a ressecção respeita a fáscia superficial e não ultrapassa os
 limites da marcação, para não deixar espaço morto. A síntese é realizada em 3 planos
 seguida de curativo com micropore. Não são colocados drenos.

Resultados

Índice

Braquioplastia foi realizada em 6 pacientes do sexo feminino com bons resultados.
 Nenhum procedimento cirúrgico associado foi realizado no tempo da braquioplastia.
 Os pacientes receberam alta no dia seguinte à cirurgia. Achados pós-operatórios
 foram edemas e equimoses. Não houveram seromas, hematomas ou deiscência. Duas
 pacientes apresentaram alargamento da cicatriz.  Fotos 1 a 6.

Discussão

Índice

O detalhe mais importante compreende o posicionamento final da cicatriz. A qual deve
 repousar 2 a 3 cm abaixo do sulco braquial interno. Desta forma a cicatriz não é
 perceptível, mesmo com trajes sem mangas, seja pela vista anterior ou posterior.
 Ressecção excessiva determinará o aparecimento de bandas construtivas no contorno
 do braço, podendo evoluir para alargamento e deiscência da sutura. Ressecção
 insuficiente comprometerá o resultado necessitando uma nova intervenção.

Conclusão 

Índice

A braquioplastia proporciona boa melhora no contorno braquial do ex-obeso mórbido,
 com cicatrizes aceitáveis, contribuindo para melhoria na qualidade de vida destes
 pacientes.
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Braquioplastia Pós - Obesidade Mórbida

 

RESUMO

Índice

A Braquioplastia resulta em uma cicatriz na face medial do braço da axila ao cotovelo,
 por isso ela é mais aceita por pacientes que tiveram perda maciça de peso,
 apresentando grande excesso de pele.
Seus conceitos iniciais foram introduzidos por Guerrero-Santos. Em 1995 Lockwood
 introduziu novos conceitos como a suspensão do sistema facial superficial. Em 2000
 Célio Leão introduziu a lipoaspiração antes do deslizamento do retalho e este trabalho
 tem como objetivo enfatizar esta técnica.
De abril de 2000 a junho de 2004, foram realizadas 15 braquioplastias, sob anestesia
 geral. Foi realizada profilaxia para tromboembolismo e a antibioticoterapia foi mantida
 por 4 dias. Nos últimos procedimentos não foram utilizados drenos.
Marcação da área a ser ressecada na face medial do braço é realizada com a paciente
 em pé e o membro superior em extensão. Em seguida é lipoaspirada à área
 demarcada ocorrendo solapagem do panículo adiposo, com conseqüente preservação
 dos vasos, nervos e então eliminando-se a alta incidência de complicações como
 hematoma, infecção, linfedema, seroma e parestesias, além de outras.
Posteriormente é realizada a incisão com deslizamento e ressecção do retalho e a
 sutura por planos. Esta técnica alcança bons resultados estéticos e baixo índice de
 complicação.

 

  



 Figura 1 - marcação

 Figua 2 - Lipoaspiração do relato

 Figura 3 - pré operatório



 Figura 4 - pós operatório

 Figura 5 - pré operatório

 Figura 6 - pós operatório
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Browlifting: Técnicas para elevação dos supercílios

Resumo

Índice

Durante o processo de envelhecimento facial, diversas alterações podem ser
 observadas, dentre elas perda da definição do contorno facial, aparecimento ou
 aumento das bolsas palpebrais, tendo destaque a ptose da região superciliar, que
 prejudica a estética orbito-palpebral. De fato, o terço superior da face contribui
 grandemente para a harmonia com as demais estruturas que a compõe levando a
 utilização cada vez mais freqüente de técnicas para corrigir a ptose dos supercílios,
 isoladas ou associadas a ritidectomia cervico-facial. Considera-se como padrão
 estético o posicionamento da cauda do supercílio acima da margem orbitária, em
 mulheres, e sobre a margem orbitária ou pouco acima dela em homens. Observa-se
 que ao traçar uma linha que vai de um canto externo a outro do olho, esta localizar-
se-á cranialmente a uma linha marcada de um canto interno ao outro, sendo
 considerado estigma da juventude. Pode-se então delimitar um triângulo cantal
 externo, cujos lados serão formados por uma linha que vai do canto externo a cauda
 do supercílio, uma linha perpendicular do canto externo ao supercílio e uma linha que
 passa sobre o supercílio. Denota-se inversão do posicionamento na velhice, tornando-
se a linha intercantal externa caudal a interna, assim como modifica-se o
 posicionamento do triângulo cantal externo. Várias técnicas tem sido propostas para a
 elevação dos supercílios, sendo as mais comuns: Viñas-Castañares, fronto-lifting
 (coronal), incisão pré-capilar, vídeo-endoscópica, ou alternativas, como elevação por
 fio e Botox. Cada técnica tem suas particularidades, locais de incisão e planos de
 descolamento distintos. O objetivo deste trabalho é expor diversas opções para a
 elevação dos supercílios, considerando dificuldade técnica, vantagens e desvantagens,
 apresentando alguns casos de pacientes operados em nosso Serviço, no intuito de
 definir a indicação mais adequada, conforme a necessidade de cada paciente.
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Cantoplastia externa: Sua aplicação no tratamento estético da pálpebra
 inferior

O tratamento cirúrgico para o rejuvenescimento da pálpebra inferior  deve resultar no
 reposicionamento ou ressecção das bolsas de gordura, remoção do excesso de pele e
 atenuação do sulco naso-jugal. Estes objetivos devem ser alcançados sem causar uma
 iatrogenia( ectropio,  diástase óculo -palpebral), merecendo especial atenção os casos
 que apresentam flacidez do tarso.
Para transpor este desafio, decidimos  fixar o canto externo da pálpebra inferior por
 uma cantoplastia externa, ilustrada nas figuras 1, 2 e3.
  
Trinta e três pacientes foram submetidas a blefaroplastia inferior por via subciliar .
 Através de  abordagem submuscular  e retroseptal o rebordo orbitário externo foi
 exposto  e realizamos uma cantototomia  liberando um retalho tarso-conjuntivo-ciliar
 . Este retalho foi dissecado e a extremidade externa foi desepitelizada em extensão
 varável, de acordo com a necessidade de cada caso.
O retalho desepitelizado  foi refixado  com prolene 5-0 ,  de forma a garantir tensão ao
 tarso, reconstituindo assim um neo canto externo.(Figuras 4 e 5)

Preferimos realizar esta técnica  com anestesia local e sedação leve pois, quando da
 fixação do canto externo, podemos  contar com a participação ativa do paciente ,
 permitindo uma avaliação dinâmica e funcional da tensão resultante na pálpebra
 inferior.  Entretanto, também temos realizado o procedimento com anestesia geral
 associada ao lifting cervico-facial. A técnica é flexível é deve ser adaptada ao formato
 do globo ocular , atentando para a presença de  exoftalmia ou enoftalmia.
No pós operatório é freqüente a equimose extensa, que pode se prolongar . Esta
 equimose  associada ao edema, pode provocar  uma diástase óculo palpebral no canto
 externo. Em todos os casos esta ocorrência foi reversível.
Na nossa experiência, esta cantoplastia  assegura a fixação do canto externo
 permitindo , assim ,o tratamento adequado da flacidez .Esta segurança, dada pela
 fixação  permite a realização  um verdadeiro lifting palpebral , conferindo melhora
 estética à toda esta unidade anatômica.
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Carcinoma escamo celular de lábio inferior: opções de reconstrução
 

Vários defeitos congênitos ou adquiridos podem requerer a intervenção do Cirurgião
 Plástico no reparo estético e funcional da região peri-oral. As reconstruções dos lábios
 fissurados, ainda na infância, e o tratamento das neoplasias cutâneas no paciente
 adulto correspondem à maior parte dos casos, e em muitas situações se constituem
 em um desafio ao cirurgião. 
O carcinoma escamo-celular (CEC) de lábio é a mais comum das neoplasias de
 cavidade oral, correspondendo a cerca de 15% da incidência dessas lesões1. Pode se
 apresentar com evolução e prognóstico desfavoráveis quando o diagnóstico e
 tratamento são tardios, com incidência de metástases regionais ou a distância
 variando de 11 a 18%2 segundo alguns autores. 
A recuperação estético-funcional dos pacientes submetidos a cirurgia por essas lesões
 é de extrema importância, diminuindo a morbidade e permitindo seu retorno ao
 convívio social1. 
Muitas são as técnicas descritas para a reconstrução do lábio inferior, e a escolha vai
 depender da extensão do defeito deixado pela ressecção oncológica e da localização
 do mesmo (poupando ou não a comissura labial).
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os casos de reconstrução do lábio
 inferior realizados no Núcleo de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário da
 Universidade Federal de Santa Catarina, em pacientes com diagnóstico de carcinoma
 escamo-celular de lábio, no período de 2003 e 2004, avaliando as técnicas utilizadas e
 as complicações pós-operatórias imediatas observadas.
Foram operados neste período 25 pacientes com diagnóstico de CEC de lábio inferior.
 Em 13 pacientes foi possível a realização de ressecção em cunha ou W e fechamento
 primário. Sete pacientes tiveram o lábio inferior reconstruído com retalhos de avanço
 lateral pela técnica de Camille-Bernard, 3 pacientes pela técnica de Abbé-Estlander e
 1 pela técnica de Bernard-Webster. Um paciente apresentava tumor com

  



 estadiamento T4N3M0, foi submetido a ressecção do tumor com mandibulectomia
 segmentar, reconstrução imediata com retalho de músculo grande dorsal e placas de
 titânio para aproximação dos ramos mandibulares.
As complicações observadas foram de deiscência parcial da sutura em 4 pacientes
 (16%) e microstomia em 8 (32%) dos pacientes, sendo corrigida numa segunda
 etapa cirúrgica. Um paciente apresentou extrusão das placas de titânio no terceiro
 mês pós-operatório, sendo necessária a remoção das mesmas.
O lábio inferior, diferentemente do superior, permite o fechamento primário de perdas
 de substância de até 1/3 de sua largura3. Em lesões maiores, há a necessidade de
 reconstrução por meio de retalho, onde destacam-se as técnicas de Gillies, McGregor,
 Abbé, Abbé-Estlander, Karapandzic e Camille-Bernard como as mais amplamente
 utilizadas4. Nas reconstruções complexas, muitas vezes se torna necessário o uso de
 retalhos microcirúrgicos. A grande vantagem da utilização da técnica de Camille-
Bernard é a realização de uma nova comissura no mesmo tempo cirúrgico, reduzindo a
 necessidade de uma segunda intevenção. 
A opção de reconstrução em cada caso depende da extensão da lesão e da experiência
 do cirurgião, porém a técnica de Camille-Bernard é uma excelente opção em lesões
 extensas, permitindo fechamento de lesões que acometem até 90% do lábio inferior,
 com baixo índice de complicações.
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Caso Clínico: Reconstrução da Região Dorsal de Pé utilizando Retalho Livre
 Lateral do Braço

Os autores relatam um caso de reconstrução da região dorsal do pé utilizando o
 retalho livre lateral do braço.
FJS, feminino, 13 anos, foi encaminhada ao Pronto Socorro da Associação Beneficente
 de Campo Grande (ABCG) em 17/06/02, sete dias após esmagamento do pé esquerdo
 por atropelamento. Apresentava fratura cominutiva de primeiro e segundo
 metatarsos, exposição do aparelho extensor e infecção local. Foi acompanhada pelo
 Serviço de Ortopedia por 30 dias, sendo realizados desbridamentos da lesão e fixação
 das fraturas com Fios de Kirchner. Admitida no Serviço de Cirurgia Plástica do mesmo
 hospital com perda de substância em dorso do pé esquerdo de aproximadamente
 11X6cm, lesão necrótica do aparelho extensor, exposição de material de síntese e
 óssea. Após desbridamentos semanais em centro cirúrgico e curativos diários em
 enfermaria, negativada a cultura, considerou-se a área adequada ao procedimento.
 (Figura 1)
Em 21/08/02 realizou-se reconstrução microcirúrgica, utilizando-se o retalho lateral do
 braço homolateral (12X6cm), com fechamento primário da área doadora (Figura 2). A
 anastomose foi término-terminal com Artéria e Veia Tibial Anterior, fio10.00, deixando
 área cruenta coberta com enxertia de pele parcial, retirada da coxa direita. A paciente
 recebeu alta hospitalar no décimo dia de pós-operatório.(Figura 3)
Foi readmitida para duas modelagens do retalho, com remoção do tecido celular
 subcutâneo(Figura 4). Evoluiu sem intercorrências anestésicas ou cirúrgicas em todos
 os tempos operatórios. (Figura 5)
Em 1972 Daniel e Taylor(1) realizaram os primeiros retalhos livres com anastomoses
 microvasculares, abrindo horizontes para o tratamento de lesões extensas. Vários
 trabalhos foram publicados até que, em 1982, Stephen Mathes e Foad Nahai(2) fazem
 uma sistematização das formas de cobertura dos defeitos do pé: Enxertia de pele
 quando possível, retalhos axiais inervados nas áreas de suporte de peso e livres

  



 quando um retalho local não for possível. Chem(3), em 1984, descreve a cobertura de
 uma lesão em dorso do pé utilizando um retalho livre miocutâneo de grande dorsal.
 Barros e cols(4), em 1997, avaliaram 10 casos de retalho livre lateral do braço, sendo
 que o mesmo foi usado para cobertura de região dorsal do pé em apenas um caso. O
 retalho lateral do braço foi inicialmente descrito por Song em 1982 e, segundo
 Rezende e cols(5), apresenta dissecção rápida, anatomia neurovascular constante,
 não sacrifica a drenagem venosa do braço e permite que a área doadora fique
 praticamente imperceptível.
A escolha pelo retalho lateral do braço ocorreu pela dificuldade em se resolver a perda
 de substância em questão com um retalho convencional, além da possibilidade do
 tempo cirúrgico único, já que a paciente apresentava longo tempo de internação. A
 opção pelo retalho lateral do braço deu-se pelas vantagens, já citadas, que o mesmo
 apresenta, e pela possibilidade do trabalho em duas equipes, o que diminuiu
 consideravelmente o tempo cirúrgico. A necessidade de modelagens do retalho
 ocorreu devido a exuberância do tecido celular subcutâneo, mas devemos lembrar que
 outros retalhos livres também apresentam tal inconveniente(3). 
Concluímos que o retalho livre lateral do braço é apropriado para a cobertura da região
 dorsal do pé, sendo confiável, seguro e com resultado satisfatório do ponto de vista
 funcional e estético.
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Fig.1- Aspecto da lesão após desbridamento. Vista anterior.
Fig.2- Visão frontal da área doadora 18 meses após último procedimento.
Fig.3- Área receptora. Décimo dia de pós-operatório.
Fig.4- Refinamento do retalho. Terceiro mês de pós-operatório.
Fig.5- Visão frontal da área receptora 12 dias após refinamento do retalho.
Fig.6- Visão frontal da área receptora 18 meses após último procedimento.

 

 



 Figura 1- Aspecto da lesão após desbridamento. Vista anterior.

 Figura 2- Visão frontal da área doadora 18 meses após último procedimento.



 Figura 3- Área receptora. Décimo dia de pós-operatório.

 Figura 4- Refinamento do retalho. Terceiro mês de pós-operatório.



 Figura 5- Visão frontal da área receptora 12 dias após refinamento do retalho.

 Figura 6- Visão frontal da área receptora 18 meses após último procedimento.



  Índice
   introdução | objetivo | parte_experimental | resultados_e_discussões | conclusões |
 referências_bibliograficas |

 
  CELULOSE BACTERIANA – PROPRIEDADES E APLICAçõES

 
  Autor:
   Lecy Marcondes Cabral
  Co-autores:
   Pecoraro, E.
    Ribeiro, S. J. L.
    Messaddeq, Y.
    Mokross, B.J.
    

 
   Descritores
  Celulose Bacteriana,

 
   Endereço
  Rua. Dr. Sodre, 122 Conj 75/76 - Vila Nova Conceição CEP 04535-110 - São
 Paulo - SP

 

Celulose Bacteriana – Propriedades e Aplicações

Introdução

Índice

 Organismos fotossintéticos como plantas, algas e algumas bactérias produzem mais
 de 100 milhões de toneladas de matéria orgânica por ano, a partir da fixação do
 dióxido de carbono. Metade dessa biomassa é composta por um biopolímero,
 conhecido há muito como celulose e que por essa razão talvez seja a molécula mais
 abundante desse planeta. Celulose é o principal componente da madeira, algodão e de
 outras fibras têxteis como linho e juta. Por essa razão esse biopolímero tem
 desempenhado um papel importante na vida do homem e pode ser considerado um
 marco para a compreensão da evolução humana.  Métodos de fabricação de
 substratos de celulose, para fins de escrita e impressão, são datados das primeiras
 dinastias chinesas, há mais de 5.000 anos a. C.. A celulose e seus derivados estão
 entre os principais produtos das indústrias, tais como papel, nitrocelulose, acetato de
 celulose (transparências para retroprojetor), metilcelulose, carboximetilcelulose, etc.,
 e representam um considerável investimento de capital.
Nas plantas ela é encontrada como microfibras de 2 a 20nm de diâmetro e com 100 a
 40.000nm de comprimento. A cadeia polimérica é composta por moléculas de glicose
 e condensadas via ligação b1-4, e por essa razão ela é denominada de um
 polissacarídeo. Um esquema de sua estrutura é mostrado na Figura 1 .

A principal fonte de celulose na natureza são as plantas superiores. Porém esse
 polissacarídeo pode ser obtido por mais quatro vias conhecidas: microorganismos
 (bactérias do gênero Acetobacter, Rhizobium, Agrobacterium e Sarcina); algas (como
 Valonia e Microdicyon); animal (como os tunicatos) e in vitro via reações enzimáticas
 ou químicas. 
Dentre os  microorganismos, seu produtor mais eficiente é o Acetobacter xylinum.
 Nesse caso ela é denominada celulose bacteriana e é por suas propriedades
 diferenciadas que tem chamado a atenção de pesquisadores.  A celulose bacteriana,
 quanto à composição, é idêntica à celulose vegetal, porém apresenta maior proporção
 de estruturas micro-cristalinas (com até quatro fases diferentes), o que confere
 características distintas daquelas quanto à resistência mecânica, permeabilidade a

  



 líquidos e gases, condução de corrente elétrica, interação com outras moléculas, etc..
 Essas características também se devem à arquitetura de suas fibras nanométricas,
 como mostrado na Figura 2:

Diversas aplicações tem sido propostas para a celulose de origem bacteriana devido à
 suas características. A Tabela 1 exemplifica algumas dessas aplicações de acordo
 com diferentes áreas.

Objetivo

Índice

O presente trabalho tem por objetivo a caracterização, o desenvolvimento e a
 otimização de novas aplicações para a celulose bacteriana, principalmente para a área
 médica e de reforço estrutural em engenharias.

 

Parte Experimental

Índice

A produção de celulose por Acetobacter xylinum (bactéria estritamente aeróbica) se dá
 em meio de cultura líquido e estático,  tendo como composto principal o
 monossacarídeo D-glicose  e fontes protéicas, como o extrato de levedo.  
Uma película de celulose pura e úmida é formada na superfície do meio de cultura
 após 24h do início do processo.  A Figura 2 ilustra o desenvolvimento dessa película
 no período de 8 dias (192 horas)1.

Após atingir as dimensões necessárias, essa manta úmida é retirada do recipiente de
 cultura e passa por processos de lavagem, prensagem e secagem. No final, obtém-se
 uma película seca, com textura semelhante a um papel vegetal e com espessuras
 entre 50 e 500 m. A Figura 3 apresenta o aspecto final da manta úmida e da
 membrana seca.

O processo de lavagem elimina as bactérias presentes no interior das mantas, assim
 como os resíduos provenientes do meio de cultura.
Diferente da celulose vegetal, a celulose bacteriana não apresenta lignina, pectina,
 hemi-celulose e outros compostos biogênicos associados à primeira. A bactéria produz
 tal película para servir como uma “toca” para se proteger da radiação ultravioleta,
 mantê-la em contato com o oxigênio (necessário para sua biosíntese), além de
 manter seu meio ambiente úmido e protegido dos predadores naturais 1.  
A produção da celulose bacteriana é realizada nas dependências da Bionext,que possui
 uma cepa com capacidade de produção em 48 horas.
A caracterização da membrana seca foi realizada no Instituto de Química da UNESP,
 empregando técnicas de microscopia eletrônica de varredura (SEM- Jeol), microscopia
 eletrônica de transmissão (TEM- Philips 120KeV), espectroscopia eletrônica de
 absorção UV-Visível (Cary 500), calorimetria exploratória diferencial (DSC- TA
 Instruments) e isotermas de adsorção (B.E.T – Sorsômetro Micromeritics).

Resultados e Discussões

Índice

Microscopia Eletrônica de Varredura
A Figura 4 mostra as fotomicrografias obtidas de amostras com diferentes
 tratamentos térmicos.

O tratamento térmico, assim como químico no processo de pós-produção da manta
 úmida, leva a diferentes características da membrana seca. No caso, a membrana da
 esquerda na Figura 4 apresenta área superficial quatro vezes menor do que a
 membrana da direita. Isso é importante em aplicações de absorção de líquidos ou
 gases, como hemostáticos ou sensores.
Microscopia Eletrônica de Transmissão
A Figura 5 apresenta as fotomicrografias das nanoestruturas internas das fibras
 mostradas na Figura 4.



As fitas mostradas na figura acima são compostas por cadeias de celulose produzidas
 pela bactéria e dão origem à estrutura apresentada à direita na Figura 4. Essas fitas
 podem ser utilizadas como templates para produção nanomateriais. 
 
Espectroscopia Eletrônica de Absorção UV-Visível
A Figura 6 apresenta o detalhe do espectro de absorção na região correspondente aos
 comprimentos de onda dos UVA e UVB.

Os comprimentos de onda de 320 a 400nm correspondem ao chamado UVA, enquanto
 que o UVB se estende de 280 a 320nm. O UVC (menor que 280nm) é absorvido pela
 atmosfera. O espectro da figura 6 mostra que a membrana seca de celulose
 bacteriana bloqueia as faixas de UVA e UVB. Essa característica permite a utilização
 desse material como filtro protetor para a pele lesionada ou materiais sensíveis à
 degradação provocada por esses comprimentos de onda.

Calorimetria Exploratória Diferencial

Uma característica importante para a aplicação da celulose bacteriana como elemento
 estrutural ou de vedação, são seus limites de temperatura, a partir dos quais ocorrem
 mudanças em suas propriedades. Da Figura 7, observamos que a membrana seca
 apresenta moléculas de água inclusas em sua estrutura na temperatura ambiente. A
 eliminação dessas moléculas acontece somente em 87oC. Assim, na sua utilização
 como curativo, ela é capaz de manter um certo grau de umidade em contato com a
 pele, característica muito importante no tratamento de queimados. A segunda
 temperatura obtida da Figura 7 é aquela na qual inicia-se a reação de combustão
 dessa membrana. Ela se dá somente a 330oC, superior em quase 100oC à do papel
 comum. Essa característica é importante em aplicações estruturais e de vedação em
 processos industriais.

Conclusões

Índice

A celulose bacteriana é uma promessa para o desenvolvimento de novos materiais. Ela
 reúne um conjunto de propriedades que permite sua aplicação nas mais diferentes
 áreas da ciência. Na literatura surgem a cada dia novas aplicações, tais
 como,produção de fibras (inclusive ópticas) ; filmes de celulose (pele artificial
 temporária para queimaduras e úlceras) ; plásticos biodegradáveis; templates
 orientados para nanoestruturas ; materiais opto-eletrônicos (telas cristal líquido) ;
 membranas célula combustível (paládio) . Essas realizações só são possíveis pela
 obtenção de uma cepa superprodutora pela companhia Bionext, o que torna a
 exploração comercial desse tipo de material viável.
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 Figura 01 - Estrutura polimérica da celulose

 Figura 02 - Fotomicrografia da membrana seca (Instituto de Química – UNESP)

 Tabela 01- Aplicações de celulose bacteriana.



 Figura 03 - Produção de celulose por Acetobacter xylinum em diferentes etapas. Do
 frasco da esquerda para a direita, o tempo decorrido foi de 8 dias

 Figura 03 - Película de celulose produzida pelo Acetobacter xylinum : A – manta
 úmida; B- após lavagem e secagem



 Figura 04 - Superfícies de membranas processadas com diferentes tratamentos
 térmicos. (Instituto de Química – UNESP)

 Figura 04 - Superfícies de membranas processadas com diferentes tratamentos
 térmicos. (Instituto de Química – UNESP)



 Figura 05 - Superfícies de membranas processadas com diferentes tratamentos
 térmicos. (Instituto de Química – UNESP)

 Figura 06 - Espectro de absorção eletrônica na região do ultravioleta. (Instituto de
 Química – UNESP)



 Figura 07 - Termograma mostrando as temperaturas de desidratação e início de
 combustão da membrana seca. (Instituto de Química – UNESP)



  Índice
   introdução | objetivo | material_e_método | conclusão | bibliografia |

 
  CIRURGIA EXPERIMENTAL: TéCNICA ALTERNATIVA PARA OBTENçãO DE
 RETALHO DE OMENTO IPEDICULADO POR VIDEOLAPAROSCOPIA.

 
  Autor:
   Lauro Aita Carvalho
  Descrição:
   Residentes do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Misericórdia de Porto
 Alegre.

 
  Co-autores:
   Michel Pavelecini
    Giuliano Borille
    Denis Valente
    Rodrigo Dreher
    Gabriele Miotto Villela
    Roberto Corrêa Chem
    

 
   Descritores
  retalho de omento ipediculado, videolaparoscopia

 
   Endereço
  Rua Anita Garibaldi 1924 Apto 801 - Boa Vista CEP 90480-200 - Porto Alegre -
 RS

 

 

 

Cirurgia experimental: técnica alternativa para obtenção de retalho de
 omento ipediculado por videolaparoscopia.

Serviço de Cirurgia Plástica e Microcirurgia Reconstrutiva da Santa Casa de
 Misericórdia e da disciplina de Cirurgia Plástica da FFFCMPA – Porto Alegre, RS.

Introdução:

Índice

A reconstrução da parede torácica após mediastinite é um desafio ao cirurgião plástico.
 Várias opções de tratamento têm sido descritas, mas só recentemente as
 reconstruções com retalhos de omento obtido por videolaparoscopia se tornaram uma
 opção consagrada.

Objetivo:

Índice

Descrever uma técnica alternativa de obtenção de um retalho de omento bipediculado
 por videolaparoscopia.

Material e Método:

Índice

  



Os autores descrevem uma técnica videolaparoscópica alternativa às descritas na
 literatura para obtenção de retalho bipediculado de omento com dissecção mínima.
 Para tanto, foi realizada e filmada uma cirurgia experimental em animal (porco)
 durante um curso teórico-prático de videocirurgia no Complexo Hospitalar Santa Casa.

Conclusão:

Índice

O retalho videolaparoscópico de omento para reconstrução da parede torácica é uma
 opção de tratamento já consagrada e cada vez mais utilizada em nosso meio. A
 técnica descrita facilita o procedimento, diminui o tempo cirúrgico e permite a
 obtenção de um retalho melhor vascularizado. 
Cirurgia experimental: técnica alternativa para obtenção de retalho de omento
 bipediculado por videolaparoscopia.
Serviço de Cirurgia Plástica e Microcirurgia Reconstrutiva da Santa Casa de
 Misericórdia e da disciplina de Cirurgia Plástica da FFFCMPA – Porto Alegre, RS.
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Cirurgia Plática na Equipe Multidissiplinar para o Tratamento do Obeso

Resumo

Índice

A obesidade tem se tornado um dos principais problemas para saúde mundial e está
 associada a aumento importante na taxa de mortalidade.
Raramente sua causa subjascente é obvia e seu tratamento é ameaçado pela
 dificuldade e fracasso. Portanto, o tratamento da obesidade exige muita compreensão,
 persistência e uma equipe multidisciplinar.
A cirurgia plástica é peça fundamental envolvida neste tratamento, atuando
 geralmente em um estágio pós-obesidade, contribuindo para o bem-estar do paciente.
 O objetivo deste trabalho é destacar o serviço integrado de cirurgia ao obeso e os
 resultados proporcionados pelo serviço de cirurgia plástica do Hospital Geral de
 Goiânia.
As cirurgias pós-obesidade são indicadas após um período mínimo de 6 meses de
 manutenção do peso. 
A avaliação pré-operatória é criteriosa, envolvendo análise clínica, cardiológica,
 radiológica, laboratorial e anestésica.
O procedimento cirúrgico é realizado preferencialmente sob anestesia geral. A
 profilaxia para tromboembolismo é realizada e o antibiótico é mantido por 4 dias. São
 evitados procedimentos múltiplos e existe uma seqüência para atuação nas diferentes
 partes do corpo, sendo respeitado um intervalo mínimo de 6 meses entre uma cirurgia
 e outra.
No período de abril de 2000 e junho de 2004 foram realizadas 141 cirurgias,
 distribuídos em 91 dermolipectomias abdominais, 10 flancoplastias, 15 lipodistrofias
 braquiais, 09 lipodistrofia crural, 16 mamoplastias. Destes 67 pacientes foram
 submetidos a gastroplastias redutoras.
As complicações também são evidenciadas, das quais o seroma foi o mais freqüente.
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Cirurgias Associadas - Nossa Rotina
“Associated Surgeries – Personnal Routine”

INTRODUÇÃO

Índice

A autor apresenta os critérios pessoais utilizados para realização de cirurgias plásticas
 envolvendo duas ou mais regiões, associadas ou não com procedimentos de outras
 especialidades.

MÉTODO E DISCUSSÃO

Índice

As associações mais freqüentemente em Cirurgia Plástica, realizadas na experiência do
 autor, em ordem decrescente, são: 
1- Lipoaspiração e Abdominoplastia; 
2- Lipoaspiração e Mamaplastia (com ou sem implante mamário); 
3- Ritidoplastia, Blefaroplastia, Rinoplastia, Abdominoplastia e Lipoaspiração. Além
 destas combinações, o autor associa Lipoaspiração de dorso e flancos com
 Abdominoplastia e Histerectomia. 

Para realizar estas e outras associações, alguns critérios devem ser observados:

1.Cuidados pré-operatórios – avaliação de patologias prévias, anemias e outras
 condições clínicas que possam inviabilizar a cirurgia, através de consulta com Clínico
 Geral ou Cardiologista.

2.Cuidados trans-operatórios – 
a.Equipe cirúrgica treinada e coordenada para boa distribuição dos elementos do grupo
 para que haja melhor aproveitamento do tempo cirúrgico, reduzindo o tempo do
 paciente na sala de cirurgia;
b.Técnica Anestésica – o autor evita a anestesia geral. A preferência é pela anestesia
 peridural  ou local assistida (para o segmento cefálico). As vantagens da anestesia
 peridural sobre a geral, são menor risco de embolia, mobilização dos membros
 inferiores espontânea, recuperação mais rápida, menor sangramento no trans-
operatório, menor prevalência de náuseas e vômitos no pós-operatório, analgesia no
 pós-operatório e menor custo para o paciente.

  



c.Diálogo com Anestesiologista para determinação das infusões e reposições
 necessárias;
d.Infiltração com solução de epinefrina em todas as áreas a serem operadas, o que
 diminui as perdas sanguíneas¹;
e.Descolamentos com bisturi elétrico, para diminuir as perdas sanguíneas;
f.Aquecimento da sala e das soluções coloidais infundidas na infiltração e
 endovenosamente, com o objetivo de evitar a perda calórica;
g.Nas Abdominoplastias e Ritidoplastias são utilizados pontos de fixação do retalho à
 aponeurose², o que evita seromas, diminui a tensão na linha de sutura, permitindo
 deambulação precoce mais confortável;
h.Massagem intermitente dos membros inferiores do paciente no trans e pós-
operatório para minimizar a possibilidade de trombose venosa profunda³;

3.Cuidados pós-operatórios – controle de sinais vitais, pressão arterial, compressão e
 mobilização dos membros inferiores no leito, deambulação precoce (assim que a
 anestesia peridural permitir), alta precoce.

CONCLUSÕES

Índice

A autor conclui que observando os critérios de segurança citados, e principalmente
 considerando a experiência do cirurgião e da equipe cirúrgica, é possível realizar
 procedimentos associados, sem expor o paciente a riscos maiores e sem aumentar o
 período de recuperação pós-operatória (Figuras de 1 a 6).
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Figuras:
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Figura 1. Pré-operatório Abdominoplastia, Lipoaspiração e Enxerto de gordura
 intra-glúteo. Vista de frente.
 
Figura 2. Pós-operatório Abdominoplastia, Lipoaspiração e Enxerto de gordura
 intra-glúteo. Vista de frente.
 
Figura 3. Pré-operatório Abdominoplastia, Lipoaspiração e Enxerto de gordura
 intra-glúteo. Posição sentada.
 
Figura 4. Pós-operatório Abdominoplastia, Lipoaspiração e Enxerto de gordura
 intra-glúteo. Posição sentada.
 
Figura 5. Pré-operatório Abdominoplastia, Lipoaspiração e Enxerto de gordura
 intra-glúteo. Vista de trás.
 
Figura 6. Pós-operatório Abdominoplastia, Lipoaspiração e Enxerto de gordura
 intra-glúteo. Vista de trás.
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Classificação Para Indicações Da Lipoabdominoplastia E Suas Variações

Analisando os padrões de estética da moda e da vestimenta feminina na atualidade,
 percebemos uma exigência por resultados cada vez melhores, abdomens com
 contornos definidos, cicatrizes menores, períodos de recuperação pós-operatória mais
 curtos e, principalmente, redução das complicações. A partir dessa necessidade,
 novas propostas terapêuticas estão surgindo. Na literatura citamos alguns autores que
 associaram lipoaspiração com abdominoplastia: Matarasso (1991), Illouz, em 1992,
 Shestak (1999), Avelar (1999), Saldanha ( 2001). A partir de 2000, começamos a
 utilizar a lipoabdominoplastia para o tratamento da região abdominal.  As variações de
 indicação para cada caso deram início à mudança de tática e técnica, dependendo da
 necessidade de tratamento das estruturas abdominais, estabelecendo cinco
 fundamentos básicos para abordar a região abdominal, substituindo a dissecção com
 bisturi por cânulas de lipoaspiração: 1) Lipoaspiração:  Profunda e superficial do
 abdome superior.Superficial do abdome inferior. 2) Descolamento seletivo para
 plicatura. 3) Preservação dos vasos perfurantes, estruturas vasculo-nervosas e
 linfáticas. 4) Preservação da fáscia de Scarpa e gordura profunda do abdômen
 inferior. 5) Ressecção de pele e tratamento do umbigo.Iniciamos com a avaliação pré-
operatória, e observamos as características da pele como: elasticidade, flacidez,
 estrias e presença de cicatrizes. A localização do umbigo, sua distância entre o
 apêndice xifóide, o púbis e as cicatrizes horizontais no hipogástrio que são parâmetros
 iniciais para indicar a quantidade de pele a ser retirada e o futuro posicionamento da
 cicatriz umbilical. A espessura, a quantidade e a disposição do tecido adiposo
 diagnosticamos a presença, o grau e a localização de diástase nas regiões infra e
 supra-umbilicais para plicatura. As características individuais são fundamentais,
 considerando-se, ainda, a idade, gestações anteriores, doenças pregressas e a
 expectativa da paciente quanto ao resultado e cicatrizes. A proposta de uma nova
 classificação clínico-terapêutica do abdome baseia-se nos cinco fundamentos citados.
 O diagnóstico correto indicará a melhor técnica a ser utilizada, com o principio de
 tratar a pele, tecido celular subcutâneo e musculatura, buscamos um padrão de
 resultado com o abdome bem modelado pela lipoaspiração, firme pela plicatura da
 musculatura, sem excessos através da ressecção de pele, preservando as estruturas
 vasculares, linfáticas, nervosas e fáscia de Scarpa. (tabela I). Lipomini-

  



abdominoplastia I Consideramos esta técnica para as pacientes que apresentam uma
 flacidez de pele leve ou moderada na região infra-umbilical, com ou sem diástase
 inferior.  Lipomini-abdominoplastia II  Esta abordagem é indicada para as pacientes
 que apresentam flacidez de pele leve ou moderada nas regiões superior e inferior do
 abdome, com diástase parcial ou total e implantação alta da cicatriz umbilical.
 Lipomini-abdominoplastia III  Utilizamos esta técnica para as pacientes que
 apresentam uma flacidez de pele maior na região supra e infra-umbilical, mas sem
 excesso suficiente para possibilitar a tração do retalho até a região pubiana. 
 Lipoabdominoplastia está indicada para as pacientes que apresentam flacidez de pele
 em todo o abdome, presença de tecido adiposo em grau leve a acentuado, com ou
 sem diástase da musculatura abdominal, para os casos de indicação da
 abdominoplastia clássica. Com os mesmos princípios e fundamentos tratamos os
 abdomens atípicos: Lipoabdominoplastia em âncora, vertical, reverso e nos casos pós-
obesidade.
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Colgajo cross-leg de músculo gastrocnemio en lesión grave de pie

Resúmen

Índice

 Muchas opciones se manejan en la cirugía reconstructiva del pie, todas de bastante
 complejidad, lo cuál aumenta en traumatismos de alta energía por los extremos daños
 vasculares, lo que puede limitar la microcirugía, que en los tiempos actuales aparece
 como la primera opción.
 Se describe nuestra experiencia en un caso de difícil resolución, de un paciente
 pediátrico que recibe una herida por arma de fuego en el pie izquierdo, causando una
 lesión transfixiante con daño vascular, muscular, tendinoso  y ósea; en el cuál se
 plantearon muchas opciones quirúrgicas, optándose por una reconstrucción
 tridimensional con un colgajo de músculo gastrocnemio contralateral, con una muy
 buena evolución estético funcional.  

Summary

Índice

 The options that we handle in the reconstructive surgery of the foot, all plenty
 complex, which increase in case of severe trauma, by the extreme vascular damage,
 that could restrict the microsurgery, which are considered the first choice in our time.
We describe our experience in a case with difficult resolution, of a pediatric patient,
 who receive a shotgun wound in the left foot, that cause an transfixion injury with
 vascular, muscular, tendon and bone damage; many option were plant and we opt for
 a three-dimensional reconstruction with a gastrocnemius cross-leg flap, with a good
 esthetic and functional evolution.
 
Introducción

Índice

La reconstrucción del pie, como estructura fundamental en la deambulación, ha sido
 objeto de múltiples publicaciones. (1) (2) (3), algunas simple y otras de bastante
 complejidad técnica. Sistematizando a modo muy general las técnicas quirúrgicas para
 la reconstrucción de partes blandas del pie, encontramos cuatro grupos:  

  



1) Injerto de piel  grueso o de piel total, para lesiones solo de cubierta cutánea y con
 un buen lecho receptor;  2) Colgajos locales cutáneos, fasciocutáneos, musculares o
 miocutáneos, tales como son el colgajo del músculo abductor del dedo pequeño,
 abductor del Hallux, dorsal pedio, flexor digital corto, plantar lateral y colgajo músculo
 plantar medial (4);  3) Colgajos a distancia homolateral o tipo cross-leg; los cuáles
 pueden ser cutáneos, fasciocutáneo, miocutáneos y de tipo muscular puro,
 especialmente los de gastrocnemio medial y lateral (5);  4)  Colgajos libres, de mucho
 uso actual, entre los cuales se destaca el del músculo latissimus  dorsi, gracilis, recto
 interno y torácico lateral (6) (7).
En los traumatismos severos de alta energía, como es el caso clínico a presentar, dado
 el gran daño local existente, las alternativas quirúrgicas se reducen a las dos últimas
 alternativas mencionadas, ósea los colgajos a distancia y  los colgajos libres.
Se ha discutido mucho sobre la indicación de colgajos a distancia tipo cross-leg, ya que
 por requerir un periodo de inmovilización prolongado podrían producir secuelas
 funcionales; lo cuál no es valido en pacientes pediátricos, según se da cuenta en
 numerosas publicaciones. (8) (9 )

Caso Clinico

Índice

Se trata de un paciente de sexo masculino, de 12 años, quien ingresa al  Servicio de
 Urgencia de nuestro Hospital, con una herida transfixiante en el pie izquierdo por
 arma de fuego (escopeta  calibre 12), que sufre  mientras su hermana  la  manipulaba
 a corta distancia.(Fig. 1)
Ingresa  a pabellón donde se realiza un aseo quirúrgico  comprobando  herida  de
 entrada  por  el dorso del  pie  y salida plantar;   conminución  a  nivel  escafoideo y 
 primera cuña con compromiso de toda  la  musculatura  plantar.  Se asea  y sutura.
Queda  con  pierna en alto,   Penicilina Sódica y  Cloxacilina.  Evoluciona  afebril.
 Cuatro días más tarde se realiza nuevo aseo  quirúrgico en Pabellón encontrando 
 signos  inflamatorios   infecciosos  y  necrosis  marginal  de la herida plantar.  Se
 realiza  aseo  profuso  con suero fisiológico, se retira restos óseos,  algunos 
 perdigones  y se deja  las  heridas   abiertas.  El cultivo  se informa posteriormente
 como   Enterobacter sp.   Hematocrito  desciende a 25%   y  VHS  se eleva  a 100mm 
 sin  Leucocitosis  importante.  
Se repite   aseo quirúrgico   en tres nuevas oportunidades.  Se presenta caso  a la
 Unidad de Cirugía Plástica, la que planifica en lo inmediato un colgajo de rotación   en
 el dorso del pie para cubrir una exposición tendinea y posteriormente un colgajo a
 distancia muscular tipo cross-leg para rellenar el defecto plantar.  A los 13 días  se
 suspende primer colgajo  por signos  de infección con cultivo + para  Enterobacter sp.
 
Se realizan 2 nuevos aseos quirúrgicos y a los 17 días se realiza  colgajo de rotación
 en dorso  de pie  e injerto de la  superficie cruenta (Fig 2). Cultivo  tomado el mismo
 día  informa  Klebsiella  Neumoniae.
La terapia antibiótica  consistió hasta el momento en Cloxacilina (21 dias) con
 Gentamicina  (12 dias), para posteriormente ser cambiado por resultado de
 antibiograma a Cefuroximo. 
Evoluciona  favorablemente   y a los 25 días  se realiza  colgajo muscular  de 
 gastrocnemio medial tipo  cross-leg (Fig. 3),  protegido  por  enyesado en ambas 
 extremidades inferiores.  Evoluciona  sin problemas de vitalidad, persistiendo infección
 local cuyo cultivo informa  Enterobacteriasea + Staphilococo  multiresistente, 
 quedando  con  Vancomicina  + Ceftriaxona  por 7 días mas. 
A las tres semanas  se realiza    liberación del colgajo  muscular  cerrando  la herida de
 pierna  y rebajando  el colgajo  e  injertando  con piel  parcial gruesa el pie.  Inicia 
 rehabilitación   de su  movilidad  articular  y  atrofia  muscular.  La  RX    revela 
 pérdida del tercio   medial  del  escafoides y  parte  de la primera  cuña.  
Alta a los 60 días del traumatismo, con herida cicatrizada (Fig 4) y buena movilidad.
 No presento secuelas salvo hiposensibilidad del territorio tibial anterior. Se deriva  a 
 centro Teletón  Pto. Montt para continuar su tratamiento de kinesioterapia.  
    

Discusión

Índice



En este caso clínico particular el paciente pediátrico presentaba un gran daño de tejido
 cutáneo, muscular, óseo mas un daño vascular no evaluable, lo cuál sumado a
 nuestra falta de infraestructura y de experiencia en microcirugía; nos llevó a una
 revisión y discusión de todas las alternativas quirúrgicas existentes.
Siguiendo el adagio que dice que “Siempre existe una alternativa a la microcirugía”, es
 que en este caso en particular fue solucionado a través de dos cirugías. La primera fue
 una intervención para cubrir un grupo tendíneo expuesto a nivel del dorso del pie, que
 se realiza a través de un colgajo fasciocutáneo de rotación mas un injerto de piel
 parcial gruesa en el área dadora de este. 
Solucionada la cobertura dorsal nos quedó pendiente lograr una cobertura en
 profundidad del gran defecto existente a nivel plantar, que sólo se podía lograr con la
 incorporación en profundidad de un tejido muscular de gran irrigación, siendo para
 esto seleccionado el colgajo a distancia tipo cross-leg de músculo gastrocnemio
 medial, el cuál queda más cerca de la lesión y además cumple con las características
 de un colgajo tipo I según la clasificación de Mathes y Nahai (10) (11) (Fig 5 ),
 presentan un pedículo vascular único que en este caso por ser proximal (12), permite
 desinsertar el músculo de su parte distal, convirtiéndolo en un colgajo de alta
 movilidad y flexibilidad, lo que en nuestro caso permitió rellenar tridimensionalmente
 el defecto transfixiante del pie, con un muy buen resultado estético funcional (13).
Como conclusión final podemos decir que no existe un protocolo formal de cirugía
 reparadora del pie y es así que el cirujano debe ponderar muchos factores tales como
 edad del paciente, mecanismo y tipo de lesión, grado de pérdida tisular, daño vascular
 existente y por supuesto su experiencia y arte, para lograr un buen resultado
 funcional y estético.
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Figuras e Legendas
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Figura 1: Defecto Inicial, trauma de pie por arma de fuego.

Figura 2: Colgajo de rotación Fasciocutáneo, para cubrir defectos tendinios dorsal del
 pie.

Figura 3: Colgajo cross-leg muscular de gastrocnemio medial, para cubrir en forma 
 tridimensional defecto profundo en pie contralateral.

Figura 4: Colgajo Cicatrizado

Figura 5: Diseño de anatomía vascular de colgajo de músculo gastrocnemio 1) Arteria
 Sural, 2) Cabeza Medial, 3) Cabeza Lateral, 4) Arteria Poplítea.
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Complicações e tratamento após injeção de silicone líquido industrial - Relato
 de casos  e revisão da literatura

Este artigo refere-se a relato de quatro casos de pacientes que procuraram o Serviço
 de Emergência,conjuntamente dois dias após injeção de silicone líquido industrial
 realizado por leigo.Os pacientes foram acompanhados em relação à
 evolução,complicações e tratamento,relacionando-se esses dados com os da literatura
 mundial.O silicone líquido purificado foi utilizado como material de preenchimento e
 substituto de partes moles em seres humanos,inicialmente na América do Norte,no
 princípio dos anos 60.Este projeto foi realizado sob supervisão e regulamentação do
 órgão competente (FDA) como protocolo de investigação de uma nova droga,devido
 às suas supostas propriedades químicas inertes e alta biocompatibilidade.Os mesmos
 autores que iniciaram o projeto,constataram,anos depois,a disseminação do material
 injetado para outros órgãos,além de complicações nos locais injetados.As
 complicações locais variam de alterações na coloração e consistência da pele,intenso
 processo inflamatório,ulcerações com extravasamento do material injetado,necroses
 associadas,ou não,a infecções secundárias,retrações cicatriciais,e deformidades do
 contorno corporal.Devido ao alto potencial de migração deste material,as alterações
 teciduais podem ser observadas em locais distantes da aplicação inicial,sendo que a
 quantidade injetada bem como a localização devem ser considerados.O tratamento
 clínico realizado com anti-inflamatórios e antibióticos mostrou-se eficiente nos casos
 de eritema,edema e celulite,reservando-se o tratamento cirúrgico para o casos mais
 graves,com necroses e infecções secundárias.A remoção completa do silicone injetado
 é tarefa improvável,além de não existir nenhuma terapia específica de acordo com os
 relatos de Allevato em 1996,o que coincide com nossa experiência.Freqüentemente
 são atendidos em nosso serviço casos de siliconomas,o que nos motivou a relatar os
 casos como alerta aos potenciais efeitos devastadores deste procedimento ilícito,
 porém infelizmente, ainda freqüente em nosso meio.
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  COMPLICAçõES EM PRóTESES MAMáREAS – RELATO DE CASO

 
  Autor:
   João Evaristo Puzzi Bono
   Descritores
  próteses mamáreas

 
   Endereço
  Av. Rio Branco, 1300 - Salgado Filho – Marilia - SP – CEP 17502-000

 

08/07/2003 -  Cirurgia
      -    Próteses mamárias bilateralmente ( texturizadas , perfil alto, 235 cc)
- Vias de acessos : sulcos intra - mamáreos
- Colocação das próteses em posições sub-glandulares
- Sínteses com monocyl 4-0 , internos e externos
- Antibioticoterapia com ínicio 24 horas antes da cirurgia

Foto pré- operatória

23/07/03 - Drenagem leite pelas mamas
OBS : exames laboratoriais :
Aumento de prolactina

Optado por drenagem das secreções, manutenção das próteses  (a príncipio),
 tratamento clínico da produção de leite ( com ginecologista ) , observação clínica das
 próteses , observações laboratoriais da prolactina e das secreções.

 

24/07/2003

Cultura

Secreção cirúrgica - mama direita

Resultado : não houve crescimento bacteriano

 

24/07/2003

Cultura

Secreção cirúrgica - mama esquerda

Resultado : não houve crescimento bacteriano

 

13/08/2003

Secreção  mama direita

  



Aspecto : leitoso

 

 

13/08/2003

Secreção mama esquerda

Aspecto : leitoso

 

 

13/08/2003

Secreção mama direita

Cultura

Ausência de crescimento de microorganismos aeróbios

 

13/08/2003

Sereção mama esquerda

Cultura

Ausência de crescimento de microorganismos aeróbios

 

14/08/2003

HCG Beta

Resultado : inferior a 2,00 mUI/ml

 

Prolactina

Resultado : 55,36 ng/ml

 

02/09/2003

Exame radiológico:     Sela túrsica

Estrutura óssea conservada , configuração anatômica e volume de 378 cm3 (VN - 240
 a 1092 cm3).

 

Diminuição progressiva da produção de leite materno com regularização  dos níveis de
 prolactina
(exame comprovando)

08/09/2003



Prolactina

Resultado : 1,31 ng/ml

 

25/08/2003

Sem secreções

 

04/09/2003

Drenagem leite materno
Mama direita líquido claro e com grumos
Evolução clínica com diminuição progressiva das secreções até o desaparecimento das
 mesmas. (em poucos dias)

 

Foto

 

20/10/2003

Drenagem  espontânea de líquido não leitoso, viscoso em mama direita.
Houve evolução clínica com diminuição progressiva da secreção, até desaparecer  ( em
 poucos dias).
OBS : dosagem de prolactina normal.

 

28/10/2003

Prolactina

Resultado : 3,31 ng/ml

 

13/11/2003

Drenagem espontânea de liquido semelhante ao drenado espontaneamente em
 20/10/2003. (mama direita)

Exames laboratoriais = normais

Ultrassom = presença de líquidos

 

14/11/2003

Cultura

Material : secreção de mama direita

-Ausência de crescimento de germes.

 



21/11/2003

Hemograma

Leucócitos  7.200 / mm3

 

21/11/2003

Velocidade de Hemossedimentação (V.H.S)

Resultado : 1 hora = 18mm

21/11/2003

Proteína C reativa ultra -sensível

Resultado : 2,17  mg/l

 

21/11/2003

Prolactina

Resultado  : 12,57 ng/ml

 

26/11/2003

Ultra -som das mamas

Película de líquido , com cerca de 1,5 mm de espessura , margeando toda a
 circunferência da prótese mamaria direita .

Não há evidencias de cistos ou lojas organizadas junto à prótese.

Não há evidencias de nódulos ou cistos mamários .

Cavos axiliares livres.

 

29/11/2003
Retirada das próteses

OBS: data escolhida pela própria paciente, pois estava em período de provas
 escolares.

No intra-operatório  :

- mama esquerda : sem secreção 
                                          prótese integra

     -     mama direita      : com secreções
                                          prótese rota
                                          processo inflamatório capsular

Exames citológicos = negativo para malignidade

Exame anatomo-patológicos=



Mama esquerda =  membrana - pseudo- sinovial

Mama direita = membrana pseudo sinovial

 

Cultura de secreção mama direita = ausência de crescimentos bacterianos

 

28/11/2003
Foto antes da retirada das próteses

 

 

Mama direita (perfil)                                                                                  
 28/11/2003

Mama esquerda  ( perfil)                                                                           
 28/11/2003

Fotos  antes da  retirada das próteses.

Fotos intra-operatório da retirada da prótese da mama direita ( prótese rota) 
                                                                                                               
 28/11/2003

Detalhe intra- operatório da retirada da prótese mama direita (prótese rota )
                                                                                                               
 28/11/2003

 

Secreção presente mama direita                                                       28/11/2003

Prótese mama direita rota                                                                        
 28/11/2003
01/12/2003

Exame citológico

-Negativo para células neoplásicas malignas.

Exame anátomo- patológico

01/12/2003

Assemelhando - se a membrana pseudossinovial.

Conclusão de mama esquerda :
-pseudocisto inflamatório .

Exame anátomo - patológico

01/12/2003

Membrana pseudossinovial

Conclusão de mama direita :
        -pseudocisto inflamatório.



29/11/2003

Cultura

Secreção da mama direita
Ausência de crescimento

12/03/2004

VHS = 17 mm ( normal até  20mm)

PCR = 1,34 mg/l ( normal até 5 mg/l)

Prolactina : 64,51 ng/ml  (normal 1,39 a 24,2 ng/ml)

Paciente sem queixas clinicas e ao exame físico = normal

 

Foto tirada em 18/02/2004

(observar foto pré-operatória no inicio do trabalho)

Foto tirada em 17/05/2004
(comparar com foto pré-operatória no começo do trabalho).

27/03/2004

Glicemia = 86 mg/dl

Insulina =  3,7 uUI /ml

Estradiol = 129,0 pg/ml

Progesterona= 0,20 ng/ml

31/03/2004

Ultrassonografia mamas = normal

14/05/2003

VHS = 12mm ( normal até 20mm)

Prolactina = 39,77 ( normal  1,39 até 24,2 )

Proteína c reativa ultra - sensível = 0,27 mg/l (normal até 5)
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  CONTORNO MAMáRIO – MASTOPEXIA COM IMPLANTE MAMáRIO PóS CIRURGIA
 BARIáTRICA - RELATO DE CASO

 
  Autor:
   Araújo, J.G.L.
  Descrição:
   Residente do terceiro ano do serviço de cirurgia plástica da UNISANTA “ Dr. EWALDO
 BOLIVAR DE SOUZA PINTO”.

 
  Co-autores:
   Saldanha, Osvaldo Ribeiro
    Maciel, C. M.
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    Martins, F. B.
    De Souza Pinto, Ewaldo Bolívar
    

 
   Descritores
  Cirurgia Bariátrica, Mastopexia, Contorno Mamário

 
   Endereço
  JOSE GERALDO LEME DE ARAUJO R. Manoel José Vilaça, 549 Jd. América
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Contorno Mamário – Mastopexia com implante mamário pós Cirurgia
 Bariátrica.   -  Relato de caso

Os conceitos atuais sobre beleza feminina e feminilidade, são muito amplos,
 ressaltando a harmonia corporal. A sensação de ausência de um corpo normal
 desenvolve muitas vezes um complexo de inferioridade.  
Em busca de saúde como um todo, muitas pessoas com obesidade morbida estão se
 submetendo as chamadas “ cirurgias bariátricas “. Como resultado da grande perda
 ponderal dessas pessoas, a cirurgia plástica entra como parte adjuvante no
 tratamento, para reconstruir o contorno corporal antes deformado pela obesidade e
 agora pelo excesso de pele e conseqüente flacidez da mesma. Quando se trata de
 mamoplastia em pacientes que se submeteram a cirurgia bariátrica, nos deparamos
 com mamas flácidas, com acentuado excesso de pele, sem gordura e por vezes com
 pouco tecido glandular. Em alguns casos a mamoplastia redutora, pode ser suficiente
 para um harmonioso contorno. A mastopexia também pode ser uma opção para
 alguns casos e ainda pode ocorrer associação de mastopexia com implante mamário.
 Porém nos casos mais graves, com ptose mamária importante e muito excesso de
 pele, pode haver necessidade de realizar amputação do complexo areolo-papilar,
 seguido de enxertia do mesmo após a reconstrução da mama. 
E.C.B.S. , 35 anos, casada, natural de Campinas-S.P. e procedente de São Paulo
 (capital), queixava-se de “ptose mamária” após perda ponderal de aproximadamente
 70 Kg, após cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica) há 20 meses em
 outro serviço.
A paciente apresentava ptose mamária severa associado a assimetria mamária
 discreta e excesso de pele importante em todo o contorno corporal.(FIG. 1).
A cirurgia consistiu inicialmente com marcação para mastoplastia com técnica vertical
 (FIG.2), descolamento subglandular, a avaliação do tamanho do implante mamário foi
 com a colocação de moldes de implante s mamários (FIG.3) e após análise da equipe
 foi optado por implante mamário de poliuretano com volume de 305 cc. a direita e

  



 285 cc. a esquerda (FIG.4). 
O reposicionamento e a migração do complexo areolo-papilar não foi comprometido
 apesar da grande ptose inicial, finalizando o ponto A de Pitanguy a 20 cm. do ponto
 médio da clavícula. Após ressecção final do excesso de pele a cicatriz mamária
 terminou em forma de “T” invertido .
A paciente recebeu alta hospitalar 24 horas após o procedimento. No pós operatório a
 paciente apresentou apenas deicência de um (01) ponto em porção superiro de areola
 direita, sem outras intercorrências (FIG.5). 
Após a mastoplastia com uso de implante mamário de poliuretano, a paciente não
 apresentou  intercorrências e complicações e com bom resultado estético. O resultado
 obtido não é perfeito, porém satisfez as expectativas da paciente a qual relata ganho
 de auto-estima e retorno a vida social e sentimental (FIG.6).
Não existe técnica cirúrgica ideal, e cada caso deve ser avaliado como único, utilizando
 sempre o bom senso e a revisão  bibliografica e a utilização das técnicas
 consagradas.  
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  CORREçãO DE GINECOMASTIAS DE GRANDES PROPORçõES: UMA OPçãO
 CIRúRGICA

 
  Autor:
   Rodrigo Tanus Barreiros
  Co-autores:
   Nicolas Gliniadakis
    Márcia Frigério Alcarde
    

 
   Descritores
  ginecomastia

 

Correção de ginecomastias de grandes proporções: Uma opção cirúrgica

Resumo

Índice

O termo ginecomastia é aplicado a qualquer tipo de aumento da mama masculina.
 Ocorre em aproximadamente 2/3 dos homens na puberdade, geralmente reduz-se
 espontaneamente após a adolescência. Apresenta-se na forma de hipertrofia da
 glândula mamária, excesso de tecido celular subcutâneo ou a combinação de ambos.
 A causa mais comum é aumento do estrogênio, diminuição dos androgênios, ou déficit
 nos receptores de androgênios, porém há uma imensa diversidade de fatores
 etiológicos relacionados a doenças sistêmicas, síndromes congênitas e uso de
 medicações. 
Segundo Simon, as ginecomastias podem ser classificadas em 4 graus: grau 1 =
 pequeno aumento glandular, sem excesso cutâneo; grau 2 = aumento glandular
 moderado, sem excesso cutâneo; grau 3 = aumento glandular moderado com
 pequeno excesso cutâneo; grau 4 = aumento glandular e cutâneo acentuados.
Várias técnicas foram descritas para a correção cirúrgica, porém quando o paciente
 apresenta ginecomastia severa ( grau 4 ), as opções cirúrgicas são limitadas, pois
 vários obstáculos são impostos nesta situação como: excisão de todo o excesso
 cutâneo, preservação da irrigação e inervação do complexo aréolo-papilar, e excisão
 da glândula mamária. Dois casos com ginecomastia severa ( grau 4 ) foram operados,
 utilizando técnica com pedículo inferior.As indicações para utilização da técnica com
 pedículo inferior foram dois pacientes com ginecomastia grau 4 ( Simons e cols.)
Caso 1: homem x anos, com queixas de aumento do volume mamário há 5 anos,
 sendo esta relacionada a insuficiência hepática por etilismo crônico. Relata que há 3
 anos não faz ingestão de bebidas alcoólicas. Exames laboratoriais incluindo
 hemograma, bioquímica ( Na, K, U, C, glic., GGT, transaminases, DHL, proteínas
 totais e frações ) e coagulograma apresentaram-se normais. Ao exame físico
 apresentava ginecomastia grau 4, com grande excesso cutâneo, subcutâneo e
 glandular.
Caso 2: homem x anos, refere perda ponderal de 30 Kg após dieta, queixa-se de
 grande quantidade de excesso cutâneo em ambas as mamas. Ao exame físico
 apresentava flacidez cutânea, porém pouco tecido mamário exuberante.
Realizado marcação prévia com o paciente em posição ortostática, traçando-se a linha
 mediana e linhas hemiclaviculares ( há 5 cm da fúrcula esternal ). A nova posição do
 CAM foi marcado há 15 cm da fúrcula esternal, o excesso de tecido mamário
 delimitado, e marcação em fuso do excesso cutâneo. Traçado o pedículo inferior,
 desde o sulco mamário até a borda inferior do CAM. Em ambos os casos, não havia
 necessidade de redução, somente reposicionamento do complexo aréolo-mamilar.
 Inicia-se o ato cirúrgico com incisão dos fusos e desepitelização do pedículo inferior,

  



 seguido de excisão de 2 blocos em forma de triângulo contendo pele, tecido
 subcutâneo e tecido mamário. Avança-se o retalho superior sobre o inferior, e com o
 areolótomo é realizado a marcação da nova posição do CAM. Utilizado drenagem a
 vácuo.
O paciente 1 apresentou hematoma na mama direita 4 horas  após o procedimento
 cirúrgico, sendo então prontamente drenado. No 7º dia pós operatório houve
 epidermólise do 1/3 superior da aréola desta mesma mama,tratado com colagenase,
 evoluindo satisfatoriamente. O paciente 2 apresentou boa evolução pós-operatória,
 sem complicações. Ambos mostraram-se satisfeitos com o resultado.
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Correção de orelhas proeminentes sem a necessidade de incisão. Estudo de
 15 casos

Introdução

Índice

Classicamente a correção de orelhas em abano ou proeminentes necessitam qualquer
 seja a técnica empregada, de incisões para fixação de pontos ou desgaste da
 cartilagem. As causas mais freqüentes da orelha em abano são o apagamento da
 antihélice e ou a hipertrofia da concha. A técnica de Mustardé  corrige o apagamento
 da antélice com suturas permanentes porém com a necessidade de incisão
 retroauricular e amplo descolamento da região para a fixação entre a escafa e a
 concha.  
A proposta deste estudo visa corrigir as orelhas em abano sem incisão externa,
 realizando-se pontos de fixação das cartilagens da orelha embutindo os fios
 internamente nos casos de apagamento da antélice.

Pacientes e métodos

Índice

Para este estudo foram selecionados 15 pacientes com idades variando de 9 a 23 anos
 com orelhas proeminentes principalmente às custas do apagamento da antélice,
 sendo um dos casos, unilateral. Todos os pacientes foram submetidos a anestesia
 local com lidocaína a 2% com adrenalina na concentração de 1:200.000 e doses de
 anestésico que variaram de 3 a 7 ml de cada lado da orelha. O local anestesiado foi a
 região retroauricular e a região pré-auricular junto a antélice. 
Utilizamos fio de náilon 4-0 que entra na região posterior da orelha que transfixa a
 cartilagem ao nível da escafa e se exterioriza pela pele. Pelo mesmo orifício que o
 ponto se exteriorizou penetramos o mesmo fio e pelo subcutâneo numa distância de
 0,5cm exteriorizamos novamente o fio. Novamente pelo mesmo orifício em que o
 último ponto foi exteriorizado, penetramos na pele e transfixamos a cartilagem em
 direção à região retroauricular, exteriorizando o fio a cerca de 0,5cm da cauda do fio

  



 que foi previamente reparado. Finalmente, introduzimos o fio pelo orifício e, neste
 ponto, passamos o ponto ancorando na cartilagem conchal e exteriorizando o fio pelo
 ponto onde o fio foi reparado. Somente após todas essas etapas realizamos os nós do
 fio, mantendo a tensão de forma a corrigir a antélice. Realizamos este ponto descrito
 em 3 a 5 locais de forma a corrigir a curva da antihélice. Quando o defeito foi bilateral
 realizamos o mesmo procedimento no lado contralateral. Não houve necessidade de
 curativo compressivo tipo ¨capacete¨.

Resultados

Índice

Os pacientes submetidos a técnica foram analisados no pós-operatório imediato, 1 mês
 e 6 meses após a realização da cirurgia. Dos 15 pacientes operados 9 eram do sexo
 masculino e 6 do sexo feminino. A idade média dos pacientes foi de 13,4 anos. Todos
 os pacientes foram operados pela mesma equipe cirúrgica. Houve 2 casos de
 otoplastia unilateral e 3 casos de perda parcial do resultado que necessitaram de nova
 cirurgia para correção. Não houve casos de infecção, hematomas, cicatrizes
 hipertróficas ou perda de sensibilidade local.
Todos os pacientes operados consideraram o resultado bom, mesmo nos casos onde
 houve perda parcial de resultado. Nos casos onde ocorreram perdas de resultado
 observou-se a presença de cartilagens espessas e pouco deformáveis.

Discussão

Índice

A cirurgia de orelhas em abano tem sido amplamente realizadas  e todas as técnicas
 disponíveis na atualidade demandam cicatrizes externas e amplo descolamento da
 região retroauricular. 
O procedimento foi realizado em cerca de 30 minutos sendo mais rápido que a cirurgia
 convencional. Como não existe descolamento, o risco de hematomas e infecções é
 muito reduzido, além de praticamente não existir a perda de sensibilidade da região
 retroauricular, alteração bastante freqüente na cirurgia convencional. Outra grande
 vantagem da técnica é a ausência de cicatrizes queloideanas ou hipertróficas, que
 podem ocorrer pela cirurgia convencional, além de não haver necessidade de retirada
 de pontos, já que os mesmos ficam localizados no tecido subcutâneo.
Os resultados são semelhantes aos obtidos por Mustardé,  já que a técnica é
 semelhante, diferenciando-se pela incisão externa. O índice de deformidade residual
 3/15 (20,0%) mostra que os resultados foram bons mesmo sem a utilização de
 incisão externa.
Em virtude das perdas de resultados ocorrerem em pacientes com cartilagens espessas
 e pouco deformáveis, recomenda-se a técnica principalmente para pacientes mais
 jovens e com cartilagens finas e maleáveis.

Conclusão

Índice

A otoplastia sem incisão externa mostrou-se ser uma técnica segura com bons
 resultados estéticos e com baixa morbidade pós-operatória.
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Figura 1: Caso 01 pré-operatório.                         

Figura 2: Caso 01 pós-operatório imediato.

Figura 3: Caso 02 pré-operatório.

Figura 4: Caso02  pós-operatório imediato.
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Cultura de condrócitos humanos para tratamento de lesões cartilaginosas

Introdução

Índice

O cirurgião plástico freqüentemente depara-se com situações com perda de tecido
 cartilaginoso ou ósseo, gerando deformidades faciais. Entre elas, tumores cutâneos,
 deformidades congênitas (microtia, anotia) e  traumas de face(1). As formas de
 tratamento atuais apresentam alguns problemas. Os enxertos autógenos possuem
 poucas áreas doadoras com grande reabsorção do tecido enxertado. Os materiais
 aloplásticos costumam complicar com infecção e extrusão da prótese (2,3). Com o
 advento da bioengenharia de tecidos abriu-se uma nova perspectiva para os
 cirurgiões reconstrutores. 
Cartilagem é formada de condrócitos e matriz extracelular,, principalmente colágeno
 tipo II, exclusivo deste tecido (4). Os condrócitos presos na matriz extracelular
 apresentam mofologia esférica, produzindo colágeno tipo II. Cultivadas em
 monocamada, ocorre desdiferenciação celular com uma morfologia fusiforme, e
 aumento da produção de colágeno tipo I e III, e redução da síntese de colágeno II
 (4,5). Esta desdiferenciação é cessada quando estas células são colocadas em
 estruturas tridimensionais. A maioria dos autores isola condrócitos por digestão
 enzimática com substâncias proteolíticas. O problema é o alto custo e a toxicidade
 celular (4,5). 
Neste protocolo, objetivou-se cultivar condrócitos por um método não enzimático. Os
 condrócitos foram isolados de cartilagem costal humana pelo método de explante. Em
 seguida, por imunofluorescência indireta dosou-se a produção de colágeno tipo II,
 demonstrando a capacidade celular de produzir matriz, e seu potencial de uso clínico
 para tratamento de lesões cartilaginosas.

Materiais e métodos

Índice

I-Isolamento de condrócitos por explante:  Os condrócitos foram obtidos a partir de
 fragmentos de cartilagem costal humana, que foram cortadas em fragmentos mínimos
 de 1mm e depositados no fundo de um frasco de cultura.  As células se soltam do
 fragmento, aderindo-se e crescendo no fundo do frasco.
II- Demonstração da produção de colágeno II por imunofluorescência indireta: As
 células foram cultivadas em lamínulas, e em seguida, incubadas com anticorpo
 anticolágeno do tipo II policlonal marcado. Em seguida, avaliadas por microscopia de
 imunofluorescência. 

Resultados

  



Índice

Em 3 amostras houve liberação celular. O tempo médio para início da liberação celular
 é de 40 a 50 dias Em anexo, são mostradas as imagens das células ainda presas na
 matriz extracelular e aderidas ao fundo do frasco de cultura.A reação de
 imunohistoquímica foi realizada após 65 dias de cultura. Houve intensa fluorescência
 ao redor das células, indicando grande produção de colágeno II, comprovando tratar-
se de condróctios humanos.(imagens em anexo).

Conclusão

Índice

O explante é um método simples e barato que permite o isolamento de condrócitos
 humanos, comprovado por imunofluorescência indireta.

Discussão

Índice

A bioengenharia têm 2 estratégias de aplicação de condrócitos. A primeira é o uso
 células livres em soluções líquidas. A segunda, inaugurada em 1988 por Vacanti,
 cultiva condrócitos in vitro em matrizes bioabsorvíveis tridimensionais, mantendo
 células diferenciadas. Diversas matrizes vêem sendo testadas, como colágeno e até
 polímeros.
A maior parte dos trabalhos, realiza o isolamento celular pelo método enzimático.
 Entretanto, é uma metodologia dispendiosa com toxicidade celular. Neste protocolo,
 temos uma forma simples e barata de isolamento celular chamado explante. A
 morfologia das células cultivadas era fusiforme, lembrando fibroblastos. Portanto, em
 uma segunda etapa provou-se por imunofluorescência indireta, que as células isoladas
 eram realmente condrócitos. 
Os condrócitos cultivados representam uma importante perspectiva para restauração
 de cartilagens, pois imagina-se que quando cultivados sobre substâncias
 biodegradáveis , poderiam recriar estruturas rígidas,servindo para o reparo dos
 defeitos do contorno facial.
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Legendas

Índice

Figura1 Aumento de 20 X: Nesta imagem pode-se perceber com detalhes a
 morfologia arredondada das células quando ainda presas na matriz extracelular.

Figura 2 Em outra imagem após 50 dias, os condrócitosestão fora da matriz, com
 morfologia fusiforme e se proliferam em todas as direções do fundo do frasco de
 cultura.

Figura 3 Por microscopia de fluorescência, a imagem abaixo mostra inúmeras células
 de coloração amarelada com núcleo e membrana citoplasmática bem definida. Ao



 redor das células, há pontos fluorescentes esverdeados. Estes pontos ocorrem pela
 reação entre antígeno     (colágeno II) e anticorpo (anticolágeno II). Desta maneira,
 comprova-se que as células continuam produzindo intensamente colágeno II,
 específico de condrócitos humanos.

Figura 4 Nesta imagem, enfoca-se uma única célula, no centro em amarelo vê-se o
 núcleo mais alaranjado e membrana plasmática em um tom mais amarelo. No
 extracelular, os pontos fluorescentes esverdeados mostram colágeno II marcado.
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Cutis Laxa Adquirida: Relato de Caso

Introdução:

Índice

Cutis laxa é uma entidade rara caracterizada clinicamente por enrugamento cutâneo e
 histologicamente por perda das fibras elásticas na derme1. Sua etiologia pode ser
 congênita ou adquirida2,4,5. Na forma congênita, as alterações cutâneas podem estar
 presentes ao nascimento ou podem se desenvolver durante a infância, e apresentam-
se basicamente como 3 tipos de herança: autossômica dominante, ligada ao X e
 autossômica recessiva2. A forma adquirida é mais rara que a congênita e pode
 apresentar anormalidades cutâneas e viscerais4. Sua etiologia ainda é indeterminada,
 porém ser precedida por quadros inflamatórios cutâneos, erupção urticariforme,
 reação medicamentosa ou associação com neoplasias4. É apresentado caso de cutis
 laxa adquirido, o tratamento  com ênfase nas peculiariedades inerentes a patologia e
 suas implicações cirúrgicas.

Apresentação do caso:

Índice

Paciente sexo masculino, 56 anos,  com queixa de dificuldade de enxergar . Ao exame
 observado importante blefarocalásio superior e inferior com flacidez tarsal, entrópio
 superior e ectrópio inferior que causavam oclusão ocular (foto1);  ritides frontal,
 glabelar, periocular pronunciadas, lóbulo da orelha alongado; sulcos nasogenianos
 profundos e eversão do lábio inferior (foto2) . Presença também de flacidez e
 enrugamento cutâneo em região axilar (foto 3). Acuidade visual preservada. Raio-x de
 tórax e ultrassonografia de abdome  normais. Tabagista de longa data, sem outras co-
morbidades. Nega uso de medicações ou processos alérgico-inflamatórios prévios.
 Refere percepção de mudança no contorno facial por volta dos 30 anos de idade (foto
 4).  História familiar incaracterística, afastando a possibilidade de etiologia congênita.
 Realizado ritidoplastia frontal com incisão precapilar em W, tratamento de músculos
 frontal e corrugador, blefaroplastia superior e inferior com cantopexia lateral inferior
 (foto 5). Confirmado diagnóstico de cutis laxa após análise histológica de fragmento

  



 cutâneo  pelos métodos da hematoxilina-eosina e resorcina-fucsina.

Discussão:

Índice

Cutis laxa é uma patologia muito rara com poucos casos descritos na literatura5. Seu
 diagnóstico é muito importante para distingui-la das outras formas de síndromes
 hiperelásticas, como Síndrome de Marfan, pseudoxantoma elástico e Síndrome de
 Ehlers-Danlos1; uma vez que nestas patologias podem ocorrer alterações vasculares e
 de cicatrtrização1,5.  Na cutis laxa a cicatrização é normal e não há fragilidade
 vascular. O caso apresentado trata-se de uma forma adquirida da doença,
 acometendo face e axilas. Não foram encontradas alterações viscerais. A queixa
 principal foi tratada com blefaroplastia e correção da flacidez tarsal. Realizado  lift
 frontal no mesmo tempo cirúrgico para melhor resultado estético-funcional. Como
 estes pacientes cicatrizam bem, a incisão pré capilar é uma maneira eficaz de manter
 a linha do cabelo no lugar  e evitar alongamento da fronte produzindo uma cicatriz
 inaparente com aceitável resultado estético. Embora o envelhecimento facial seja a
 principal razão para procura de atendimento, o paciente apresentado demonstrava
 nítida aceitação de sua aparência, e uma vez sanada sua queixa não desejava ser
 submetido a novas cirurgias .
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Trabalho realizado no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Brigadeiro - São Paulo
 (SP)

Fotos
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Foto 01 - Pré Operatório.

Foto 02 -  Lábio inferior evertido.

Foto 03 - Flacidez em região axilar.

Foto 04 - Paciente com 22 anos (esquerda) e 35 anos (direita).

Foto 05 - Pós-operatório
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Definindo os contornos faciais com microimplantes injetáveis PMMA

Introdução

Índice

A face jovial apresenta características bem marcantes, que se evidenciam
 principalmente através do posicionamento mais elevado da cauda dos supercílios em
 relação ao corpo, contorno do malar e arco zigomático levemente proeminentes e
 contorno mandibular bem definido. Estas características desaparecem à medida que
 os tegumentos envelhecem, tornam-se flácidos e perdem sua sustentação. Há uma
 ptose da cauda dos supercílios, acompanhada do apagamento dos contornos ósseos e
 desaparecimento da graciosa dinâmica do rosto jovem.
Neste trabalho, os autores apresentam a técnica de redefinição dos contornos ósseos
 faciais com microimplantes injetáveis, suas indicações, casos clínicos e experiência
 clínica.

Material e método

Índice

O material que empregamos para o preenchimento e redefinição dos contornos faciais
 é o polimetilmetacrilato (PMMA) em micropartículas veiculadas em um gel inerte.
 Graças ao seu diâmetro estas microparticulas não são fagocitadas, provocando a
 migração de fibroblastos e formação de fibras de colágeno e elastina no local onde são
 implantadas.
O método está indicado: para pacientes que desejam melhorar o aspecto da face que,
 por flacidez e envelhecimento tegumentar, se apresenta com os contornos ósseos mal
 definidos; também pacientes que já foram submetidas à ritidoplastia clássica e
 desejam renovar o resultado desta, mas não gostariam de passar por nova cirurgia,
 se beneficiam muito com o método.

As regiões a serem tratadas são previamente demarcadas com a paciente sentada. O
 procedimento é realizado sob anestesia local e bloqueio regional, com ou sem
 sedação. Procede-se, então, a aplicação das microesferas de polimetilmetacrilato
 (PMMA), na concentração de 10% e 30%, veiculadas em gel. O material já vem
 pronto para uso em seringas de 1 cc. A aplicação é realizada através de uma pistola
 que permite maior controle da injeção do material e uma microcânula com ponta
 romba menos traumática que as agulhas de ponta em bisel. A aplicação do material
 deve ser realizada em plano profundo. No nariz e mento costumamos imobilizar com
 fitas de Micropore®. No período imediato após o procedimento indicamos a aplicação
 de compressas geladas por 48 horas nas áreas tratadas. O edema costuma regredir
 em 5 dias.

Resultados e complicações

  



Índice

Os resultados obtidos com o método, em nossa casuística, são bastante satisfatórios e
 gratificantes para os pacientes principalmente por ser uma técnica que utiliza material
 que não é absorvido, com resultados duradouros. No início de nossa casuística
 tivemos casos de correção insuficiente em que complementamos a aplicação. Não
 tivemos complicações como granulomas tipo corpo estranho (acrilomas), reações
 inflamatórias cíclicas, hipercorreções, hematomas ou infecção.

Conclusões

Índice

As técnicas mais difundidas de correção das alterações do contorno ósseo facial
 baseiam-se na realização de osteotomias, na utilização de enxertos ósseos e
 cartilaginosos ou na aplicação de implantes aloplásticos. 
Entendemos que o método neste trabalho apresentado possui as vantagens de utilizar
 material biocompatível, permanente, de fácil e rápida execução, que não requer um
 procedimento cirúrgico e promover resultados efetivos.
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Deformidade perineal pós injeção de silicone líquido - Relato de caso

Paciente deu entrada no serviço com queixa clínica de má formação de região genital
 com abaulamento de região perineal posterior sem alteração significativa em grandes
 e pequenos  lábios ou alteração  em clitóris; clinicamente não  apresentava alteração
 da pele que  recobria a região ou dor local , à palpação observava-se nódulos locais,
 com hipótese diagnóstica de má formação de região genital,  linfedema  pós
 lipoaspiração , ou siliconoma  embora a pacientenegasse  injeção de silicone em
 qualquer região corporal.
Indicado  exploração cirúrgica com ressecção da presente área  e se necessário para
 melhora estética local injeção de gordura em grandes lábios e depressão glútea . No
 trans operatório foi realizado ressecção de fuso de pele identificando-se grande
 siliconoma bilateralmente com ressecão criteriosa do mesmo, síntese primária e
 colocação de drenos de silicone. O exame macroscópico revelava fragmentos de
 tecido pesando 30 gramas , de coloração avermelhada e de consistência firme , a
 microscopia mostrava proliferação fibrosa ao lado de numerosos cistos revestidos por
 células mesoteliais contendo material birrefringente com diagnóstico de siliconoma. 
O resultado pós operatório foi considerado satisfatório pela paciente como pela equipe
 médica com grande melhora estética local e do contorno corporal .
É importante ressaltar que a reação local do silicone líquido tem sido bem
 documentada  desde 1965 mostrando que sua injeção leva a alterações da cor da 
 pele  e da sua textura, granulomas inflamatórios , ulcerações, contraturas e
 deformidades, além de seus efeitos sistêmicos sendo postulado relação com doenças
 inflamatórias auto -imunes. Vale ressaltar que o FDA nunca aprovou tal uso e é
 considerada uma prática iliegal 
Em resumo , este caso representa a migração de silicone líquido pela região perineal
 posterior levando a uma deformidade estética local  e a formação de siliconomas com
 profundo constrangimento para a paciente. Devendo esse diagnóstico sempre ser
 lembrado mesmo quando omitido pelas pacientes .
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Resumo

Índice

Relatamos o caso de uma paciente do sexo feminino, 21 anos com linfedema primário
 precoce do membro superior esquerdo submetida a tratamento clínico inicialmente (
 terapia física complexa ), sem melhora do quadro, apresentando aproximadamente
 quinze internações por infecções locais ( erisipela necrotizante), duas delas, com
 complicações sistêmicas ( sepse ), necessitando de UTI e com risco de vida.
Indicado tratamento cirúrgico através de duas ressecções do tecido celular subcutâneo
 e enxertia de pele ( cirurgia de Charles ) e três ressecções parciais, totalizando 5
 procedimentos, no período de seis anos (1998-2004 ). 
Paciente permaneceu com grande deformidade do membro cujo diâmetro era superior
 ao do tronco, apresentando novos episódios de infecção local, lesões ulceradas,
 deformidade torácica e incapacidade de exercer atividades habituais.
Optou-se pela desarticulação do membro após ampla discussão entre as equipes de
 cirurgia plástica, vascular, ortopedia e especialistas de outros hospitais que foram
 chamados para opinar.
Linfedema é o acúmulo de líquidos e proteínas no espaço intercelular conseqüentes a
 uma patologia primária dos linfáticos ou secundária a outras afecções. Os primários
 são classificados em congênitos ( presentes ao nascimento ), precoces ( antes dos 35
 anos) e tardios ( após 35 anos ).1,2
A forma mais comum de linfedema primário é a precoce, que tem incidência de 10
 mullheres para 1 homem sugerindo envolvimento hormonal ( estrogênio ).3 O edema
 é usualmente unilateral e limitado ao pé ou a perna. 3  
As principais complicações relacionadas ao acúmulo de fluido rico em proteínas são as
 infecções crônicas e a imunodepressão local que levam à piora do linfedema e a
 complicações sistêmicas graves em alguns casos. O aspecto psicológico se reveste de
 importância, uma vez que grandes deformidades corporais são encontradas.
O diagnóstico é clínico, na grande maioria das vezes, auxiliado por exames subsidiários

  



 no caso de dúvida sendo a linfocintilografia o padrão ouro. 4
O tratamento inicial e com bons resultados segundo Rockson et al,1998 é
 representado pela terapia física complexa, que se caracteriza por cuidados com a
 pele, exercícios de massagens ( drenagem linfática ) e uso de compressão elástica.5
A terapia linfática descongestiva reduz o volume do membro, acelera o transporte da
 linfa e dispersa o acúmulo protéico.
O tratamento cirúrgico deve ser indicado nos casos de hipertrofia acentuada do
 subcutâneo, associada a fibrose refratárias às medidas clínicas. Diversas técnicas
 cirúrgicas foram descritas no tratamento do linfedema, existindo controvérsias em
 relação ao procedimento com melhor resultado a longo prazo.
As amputações de membros representam exceção e conduta radical, por tratar-se de
 doença benigna. Estão indicadas apenas em casos refratários a todos os tipos de
 tratamentos descritos em literatura, como no caso relatado.
Muitas questões permanecem sem resposta. A terapia genética, entretanto, está em
 franca evolução e em breve espaço de tempo, poderá trazer esclarecimentos sobre
 esta doença que afeta os indivíduos, com danos inestimáveis tanto na esfera física
 quanto na psíquica.
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Fig.1 - Linfedema congênito do membro superior esquerdo. (A e B) Aspecto do
 membro após cinco procedimentos cirúrgicos ( 3 cirurgias de Charles e 2 ressecções
 parciais). (C,D e E) Demarcação da ressecção do membro, peça cirúrgica e resultado
 pós operatório imediato. F. Pós operatório de 15 dias.
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Diferenças na auto-estima e distúrbios psiquiátricos após a lipoaspiração

Introdução

Índice

Uma das propriedades da cirurgia plástica é a melhora da função psicológica de seus
 pacientes, alterando não só a forma corporal, mas também sua auto-imagem e auto-
estima .Sentimentos conscientes e inconscientes sobre o corpo possuem uma
 importante força psicológica. A auto-imagem exerce uma ação potente e essencial
 sobre a vida das pessoas, determinando seus pensamentos, sentimentos e
 comportamentos.O conceito de  qualidade de vida é geralmente aceito como uma
 construção multidimensional, incorporando, no mínimo, os seguintes domínios da vida
 das pessoas: físico, psicológico, social,  ocupacional, além da percepção do indivíduo
 sobre seu próprio estado de saúde. No Brasil existem algumas versões de
 questionários de qualidade de vida amplamente aceitas pela comunidade científica
 internacional, que foram traduzidos, adaptados culturalmente e tiveram todas estas
 propriedades de medidas testadas, podendo ser utilizadas em cirurgia plástica. Entre
 estas destacam-se as versões para o português do questionário genérico de qualidade
 de vida Short Form-36 (CICONELLI, 1997), do instrumento de avaliação de distúrbios
 psiquiátricos menores SRQ-20 (MARI & WILLIANS, 1986) e do questionário de auto-
estima de Rosenberg (DINI, 2000).

Objetivos

Índice

Avaliar a auto-estima e distúrbios psiquiátricos menores em pacientes submetidos à
 lipoaspiração.

  



Método

Índice

Foram operados 54 pacientes de ambos os sexos, com idade média de 28 anos(tabela
 1). Estes apresentavam aumento do tecido adiposo no abdome [paciente tipo I
 (Pitanguy 2000)], associado ou não a depósitos localizados em outras regiões e
 manifestaram desejo da melhora estética do contorno corporal. Foram aplicados 3
 questionários de avaliação de qualidade de vida (Rosenberg - UNIFESP-EPM, Short
 Form-36, SRQ-20) antes e 6 meses após o procedimento cirúrgico.

Resultados e discussão

Índice

Houve uma diminuição das médias para os instrumentos: Escala de auto-estima
 Rosenberg / UNIFESP-EPM (7 para 4) e SRQ-20 (3 para 2)(tabelas 2,3 e 4). Estas
 escalas apresentam escores inversos, ou seja, quanto menor a nota, melhor a
 qualidade de vida.  Nas escalas de auto-estima e SRQ-20, os escores médios após a
 cirurgia são menores aos escores médios antes da intervenção, demonstrando
 melhora na qualidade de vida nestas dimensões após a cirurgia (figuras 1 e 2). Ao
 realizarmos a análise descritiva dos dados, verificamos que:1) Nas escalas de
 Rosenberg/UNIFESP-EPM e SRQ-20 os escores médios após a cirurgia são menores do
 que os escores pré-operatórios, (quanto maior a nota, menor a qualidade de vida).
 Isso demonstra a melhora na qualidade de vida destes pacientes. 2) Se dividirmos
 os(as) pacientes em dois grupos etários, formado por pacientes abaixo e acima dos 30
 anos de idade e compararmos suas médias de auto-estima, poderemos observar que
 o grupo mais jovem obteve média 7,1 na escala Rosenberg/ UNIFESP-EPM e 3,3 na
 escala SRQ-20. Já o segundo grupo obteve média 6,1 no questionário de auto-estima
 e 3,0 no de depressão. Estes dados são condizentes com os encontrados por
 FIGUEIROA (2003), que relatou que pacientes mais jovens são mais inseguras com a
 aparência e acreditam ter menos habilidades para realizar tarefas diárias.3)
 Comparando as médias de auto-estima entre os sexos, notamos que os homens
 apresentaram uma nota melhor que as mulheres (8,4 x 7,0). 4) MODA: A moda é
 definida como o número (escore) mais freqüentemente encontrado entre os dados
 avaliados.  Para a escala Rosenberg/UNIFESP-EPM, a moda encontrada foi 5 no
 período pré-operatório e 3 no pós-operatório. Isso denota uma melhora na auto-
estima destes pacientes após o procedimento.
Assim,o cirurgião plástico, ao avaliar um paciente, deve prestar atenção não só à
 aparência corporal, mas também ao estado de saúde mental daquele que procura
 uma correção cirúrgica. Só deste modo poderá reconhecer além das oportunidades, as
 limitações .Estes instrumentos certamente farão parte desse novo conceito de
 abordagem de nossos pacientes. Por isso, a administração deste questionário, que é
 de fácil e rápida aplicação e compreensão, deverá ser incentivada cada vez mais,
 estudando populações maiores e por um período de tempo mais longo. A utilização de
 instrumentos de medida de qualidade de vida precisos e acurados é o passo inicial
 para uma abordagem não só científica como também humana.

Conclusão

Índice

Há uma melhora da auto-estima e uma diminuição dos distúrbios psiquiátricos
 menores em pacientes submetidos à lipoaspiração.
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Índice

Tabela1 Dados demográficos dos pacientes (n= 54)

Tabela2 Valores obtidos no pré-operatório (n= 54)

Tabela3 Valores obtidos no pós-operatório (n= 54)

Figuras1e2 Representação figurativa do Box-Plot da Escala de  Rosenberg e SRQ-20
 Observa-se que as notas no pós-operatório concentraram-se próximas dos valores
 mínimos da escala. Sendo uma escala inversa, a diminuição dos escores demonstra a
 melhora na qualidade de vida. Nota-se que a caixinha dos valores correspondentes as
 notas obtidas com a aplicação do questionário SRQ-20, após a cirurgia está menor e o
 percentil 75 coincide com a nota 0, que é a melhor possível nesta escala.

Tabela4 Resultados dos testes de t de Student e Wilcoxon (n=48) 
Nas escalas de auto-estima e SRQ-20, os escores médios após a cirurgia são menores
 aos escores médios antes da intervenção, demonstrando melhora na qualidade de
 vida nestas dimensões após a cirurgia. Também observa-se um p estatístico menor
 que 0,0001 para a escala Rosenberg/UNIFESP-EPM e 0,001 para a escala SRQ-20.
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Doença De Kimura
 
INTRODUÇÃO:

Índice

 Essa entidade nosológica foi primeiramente descrita como granulação incomum
 associada a alterações hiperplásicas do tecido linfático em 1948 por Kimura et al [20].
 Consiste doença inflamatória crônica rara - linfogranuloma hiperplásico eosinofílico - e
 de etiologia até então desconhecida. Incide mais freqüentemente em homens jovens e
 de origem asiática, embora tenham sido descritos casos isolados dessa doença em
 pessoas de origem não-asiática. Apresenta-se como massa subcutânea profunda na
 região da cabeça e pescoço, e freqüentemente está associada a linfadenopatia
 regional ou envolvimento de glândulas salivares [1,2,a]. 

RELATO DO CASO:

Índice

No presente trabalho, relatamos um caso de doença de Kimura em um homem de 35
 anos. O paciente apresentava desde os 15 anos tumoração retroauricular bilateral,
 indolor, de consistência elástica, pouco móvel, de crescimento progressivo
 (principalmente nos últimos 2 anos), e medindo aproximadamente 5 x 4cm
 (discretamente maior a direita) (figuras 1-3). A análise laboratorial demonstrou
 importante eosinofilia (18%), sem outras alterações de hemograma ou bioquímicas.
 Avaliação ultrassonográfica e tomográfica pré-operatória foi realizada, demonstrando
 massas nodulares retroauriculares de limites imprecisos, infiltrando tecido celular
 subcutâneo (figura 4). A biópsia da lesão foi compatível com doença de Kimura, pela
 evidência de tecido celular subcutâneo infiltrado por múltiplos agregados linfóides
 hiperplásicos, com centros germinativos proeminentes, apresentando material
 eosinofílico no seu interior, vascularização aumentada e acentuada eosinofilia na
 região paracortical. O paciente foi submetido à ressecção cirúrgica da tumoração
 linfogranulomatosa direita, sem intercorrências e com boa evolução pós-operatória.
 No intra-operatório, as lesões mostravam-se de aspecto fibroelástico e com limites
 pouco definidos (figuras 5 e 6).
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Efeitos Da Injeção Intradérmica Da Associação De Ácido Ascórbico E Ácido
 Hialurônico No Fotoenvelhecimento Facial.

O fotoenvelhecimento cutâneo evolui com alterações na espessura e elasticidade de
 derme, bem como diminuição de glicosaminoglicanas produzidas pelos fibroblastos.
 Estas modificações nas propriedades biomecânicas da pele geram efeito clínico de
 ressecamento e presença de rugas.
O ácido ascórbico, cujos efeitos antioxidante e antinflamatório são bem estudados, é
 medicação consagrada em formulações tópicas. O ácido hialurônico, responsável pela
 hidratação fisiológica da pele devido à sua capacidade de adsorção de água, também
 é frequentemente prescrito em formulações tópicas de rejuvenescimento. Preparações
 tópicas têm seu efeito variado e dependente da capacidade de absorção cutânea de
 cada substância. Quando o intuito é melhorar o sistema de sustentação dérmico ou
 aumentar a hidratação local as drogas devem preferencialmente ser injetadas
 diretamente na derme, utilizando-se de técnica conhecida como intradermoterapia.

Metodologia

Índice

Neste estudo foi avaliado o efeito clínico de seis sessões de aplicações intradérmicas
 da associação de ácido ascórbico e ácido hialurônico, com frequência semanal, em 50
 mulheres saudáveis de 32 a 79 anos (média 55,5) com fotoenvelhecimento facial.

Resultados

Índice

O grau de satisfação das voluntárias em relação à qualidade da pele (incluindo textura,
 hidratação, tônus e coloração) foi classificado segundo escala de avaliação subjetiva.
 Piora foi referida por 2% das pacientes, 20% referiu pequena melhora, 50% referiu
 melhora moderada e 32% das entrevistadas consideraram a melhora boa. A melhora
 do aspecto da pele começou a ser percebida após a segunda ou terceira sessões, e a

  



 satisfação com os resultados aumentaram a cada sessão. Os pesquisadores
 concluíram que a técnica pode ser utilizada dentro de um programa de
 rejuvenescimento facial, levando a aumento da satisfação das pacientes com relação à
 qualidade da pele.
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Efeitos locais da radioterapia adjuvante no tratamento do câncer de mama em
 pacientes submetidas  a reconstrução com implantes de silicone

Introdução:

Índice

 O uso de implantes em reconstrução mamária imediata tem sido uma opção
 freqüente. Segundo a literatura o índice de contratura capsular Baker III ou IV ocorre
 em 80% a 100% dos casos de reconstruções mamárias com implantes quando
 associados à radioterapia adjuvante. A maioria dos estudos não considera dois novos
 aspectos técnicos: a radioterapia conformacional e os implantes com gel de alta
 coesividade ou mistos de silicone e soro fisiológico. 

Casuística:

Índice

No período de 2001 a 2004, cinquenta e quatro mulheres com idades entre 32 e 62
 anos foram submetidas à reconstrução mamária com implantes de silicone.
 Radioterapia foi indicada em nove pacientes: Três pacientes tinham mastoplastia de
 aumento antes do tratamento do câncer de mama e foram submetidas a
 quadrantectomias e reconstrução imediata com manutenção dos implantes; quatro
 pacientes foram reconstruídas com implantes expansores mistos e retalho músculo
 cutâneo do grande dorsal e duas, com implantes de silicone e retalho músculo
 cutâneo do grande dorsal.

Metodologia:

Índice

Foram submetidas à radioterapia adjuvante pacientes com tumores maiores que 5cm,
 peças com margens cirúrgicas comprometidas ou exíguas, mais de cinco linfonodos

  



 comprometidos ou nas quadrantectomias. Em todas as pacientes a radioterapia foi
 realizada após estudo computadorizado tridimensional da região torácica
 (conformacional), com dose total de 50 Gy fracionados em 28 sessões com Boost
 sobre a cicatriz. As reconstruções mamárias com implantes foram indicadas em
 pacientes jovens, nulíparas, magras com tumores menores que 5cm e com linfonodo
 sentinela negativo para neoplasia na biopsia de congelação, e em pacientes sem área
 doadora para rotação do TRAM ou que não tinham condições clínicas para cirurgias
 prolongadas. A avaliação das pacientes no pós-operatório foi clínica realizada
 seguindo os critérios de Baker para classificação das contraturas capsulares (CC).

Resultados:

Índice

Entre as 54 pacientes submetidas à reconstrução de mama, a radioterapia adjuvante
 foi indicada em nove (16,6%); o acompanhamento médio foi de 14 meses (variando
 de 9 a 48 meses). Das três pacientes submetidas a fechamento primário do quadrante
 com manutenção do implante, uma paciente apresentou CC Baker IV após 14 meses
 de radioterapia, uma paciente apresentou CC Baker III após 12 meses e se encontra
 estável há 8 meses e uma CC Baker II. As duas pacientes submetidas à reconstrução
 com implantes de silicone e retalho do grande dorsal apresentam CC Baker II e
 encontram-se com 9 e 11 meses de radioterapia. As quatro pacientes reconstruídas
 com grande dorsal e implante expansor apresentam CC Baker II com
 acompanhamento médio de 12 meses deste subgrupo.

Conclusões:

Índice

Reconstrução mamária com implantes em pacientes que serão submetidos à
 radioterapia deve ser considerada como segunda opção, pois, os índices de CC são
 altos. Cuidados como: cobertura muscular dos implantes, uso de implantes de gel
 coeso ou misto e radioterapia conformacional devem ser considerados.
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Efetividade da Antibiótico-Profilaxia na prevenção de infecção de ferida
 operatória em resseção de tumores cutâneos - Estudo randomizado

Introdução:

Índice

As infecções de ferida operatória ainda consistem num problema expressivo podendo
 levar a um maior tempo de recuperação e interferir na cicatrização. Não há dados
 uniformes na literatura em relação à taxa de infecção em ressecção de tumores
 cutâneos e ao benefício da antibiótico-profilaxia.

Objetivos:

Índice

Determinar a taxa de infecção de feridas operatórias em pacientes submetidos a
 ressecção de tumores cutâneos malignos não-melanocíticos avaliando-se a efetividade
 da antibiótico-profilaxia. Determinar se o tipo histológico e a presença de ulceração da
 lesão têm relação com a taxa de infecção de ferida operatória.

Material e Método:

Índice

Estudo prospectivo, randomizado, realizado no período de junho de 2003 a julho de
 2004. Critérios de inclusão: pacientes com tumores cutâneos malignos não-
melanocíticos submetidos a exérese, seguida de reparação, a nível ambulatorial,
 atendidos no período de junho de 2003 a maio de 2004. Critérios de exclusão:
 diagnóstico clínico de infecção no sítio da lesão; alergia às cefalosporinas;
 imunosupressão. Os pacientes foram randomizados: Grupo I: antibiótico-profilaxia

  



 (cefazolina, na dose de 2 gramas, via endovenosa em dose única). Grupo II: não
 receberam antibiótico-profilaxia. Foi considerada infecção de ferida operatória:
 presença de secreção purulenta na ferida; culturas de secreção com crescimento de
 germes; indicação de terapia com antibióticos por diagnóstico ou suspeita clínica de
 infecção em qualquer uma das revisões. Os dados foram analisados, admitindo-se um
 p<0,05 para a significância estatística.

Resultados:

Índice

Total de 227 pacientes e 256 procedimentos. Idade média: 52,1 anos (26 a 89).
 Anestesia local em 96,8% dos casos. O tamanho das lesões variou de 0,3 a 4,3 cm de
 diâmetro (média de 1,3 cm), sendo 29,7% ulcerados e 70,3% não-ulcerados.
 Histologicamente, 80,9% das lesões foram CBC e 19,1% CEC. A taxa de infecção nos
 grupos I e II foram 14,6 e 9,5% respectivamante, sem diferença estatística.
 Considerando-se apenas os pacientes com lesões não-ulceradas, não houve benefício
 na antibiótico-profilaxia. Também não houve diferença entre os grupos de pacientes
 com CBC ou CEC. Analisando-se a população total de pacientes, foi encontrada uma
 taxa de infecção de 22,4% para as lesões ulceradas e 7,8% para as lesões não-
ulceradas, sendo essa diferença significativa. Nos pacientes com lesões ulceradas, a
 taxa de infecção foi reduzida de 33,3% para 8,8% com o uso de antibiótico-profilaxia,
 sendo essa diferença significativa.

Conclusão:

Índice

A antibiótico-profilaxia com cefazolina, na dose de 2 gramas, por via endovenosa,
 administrada imediatamente antes da ressecções de tumores cutâneos não-
melanocíticos ulcerados diminuiu a taxa de infecção de ferida operatória.
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Emprego do retalho fáscio-cutâneo transverso abdominal do traumatismo
 grave da mão: Relato de caso.

Introdução:

Índice

Os traumas complexos do membro superior representam um grande desafio à
 reparação. Inúmeras opções de reconstrução são descritas na literatura, desde a
 utilização de retalhos loco-regionais quando a lesão poupa os tecidos adjacentes, até
 os retalhos à distância, pediculados ou livres, nos casos mais graves. A experiência da
 equipe cirúrgica, o grau de complexidade do traumatismo e as condições clínicas do
 paciente são os fatores determinantes na opção do tratamento.
Os autores têm por objetivo apresentar o caso de um paciente com mutilação da mão
 que foi tratada com o retalho fáscio-cutâneo transverso do abdome baseado nas
 perfurantes da artéria epigástrica superior e perfurantes intercostais e lombares,
 embasados nos estudos sobre a circulação da parede abdominal e no conceito dos
 angiossomos de Taylor.

Paciente e Método:

Índice

Garoto A.G.D., 12 anos, acidentou a mão direita em máquina trituradora, sendo
 admitido no Hospital de referência para trauma após 5 horas de evolução com lesões
 complexas na mão direita. Apresentava-se com instabilidade hemodinâmica e anemia
 conseqüentes à perda sangüínea. A equipe de plantão da Ortopedia indicou
 desbridamento radical ou amputação do segmento pelas múltiplas fraturas e
 acometimento de estruturas nobres. Após discussão com a Cirurgia Plástica, optou-se
 por ressecção ampla dos tecidos desvitalizados e cobertura imediata com retalho
 fáscio-cutâneo transverso do abdome em decorrência das condições clínicas
 demandarem procedimento de curta duração, inviabilizando-se os retalhos
 microcirúrgicos.

Resultado:

Índice

O paciente apresentou boa evolução clínica, havendo áreas focais de sofrimento do
 retalho que foram desbridadas, mas que não comprometeram o resultado final da
 reconstrução. Liberou-se o retalho da parede abdominal no 24º dia pós-operatório e,
 posteriormente, realizou-se comissuroplastia no 10º mês pós-operatório para
 melhorar a pinça entre os cotos remanescentes do 1º e 2º quirodáctilos. A
 sensibilidade da reconstrução é, atualmente, razoável.

  



Conclusão:

Índice

Os autores concluem que apesar de haver pouca sensibilidade na reconstrução, o
 resultado obtido até o momento pode ser considerado satisfatório e representa mais
 uma opção de reparação quando os retalhos microcirúrgicos não puderem ser
 utilizados nos traumas complexos da mão.
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Figuras:
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Figura 1 - Pré-operatório de liberação do retalho após 24 dias de sua confecção.
Figura 2 - Pré-operatório de liberação do retalho após 24 dias de sua confecção.
Figura 3 - Pré-operatório de comissuroplastia após 10 meses do trauma.
Figura 4 - Pós-operatório (23 dias) de comissuroplastia.
Figura 5 - Pós-operatório (23 dias) de comissuroplastia.
Figura 6 - Pós-operatório (23 dias) de comissuroplastia.
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INTRODUÇÃO:

Índice

Uma das primeiras aplicações clínicas da endoscopia em cirurgia plástica foi o lifting frontal.1 O aprimoramento
 funcional e estético dos resultados, a diminuição da morbidade e a prevenção de seqüelas como alopécia, perda
 da sensibilidade e prurido comuns nas técnicas coronal e pré-capilar têm corroborado para o crescimento da
 técnica videoendoscópica.

OBJETIVOS:                                                                                                                                            Indice

Apresentar nossa experiência inicial no tratamento do terço superior da face por endoscopia.

PACIENTES E MÉTODO:

Índice

No período de 2000 a 2003 foram realizadas 62 cirurgias de endobrown pela mesma equipe médica. A indicação
 principal foi ptose de supercilio, associado ou não à hiperatividade de musculatura frontal e glabelar. As cirurgias
 de endobrown foram associadas à ritidoplastias em 54 casos, blefaroplastias em 55 casos, midface em 6 casos e
 rinoplastia em 5 casos. Os métodos de fixação utilizados foram parafuso de titâneo nos primeiros casos e pontos
 de fixação e endotine nos mais recentes.

RESULTADOS:

Índice

Registramos 2 casos de parestesia frontal temporária, unilaterais, com resolução máxima em 4 meses. Os
 resultados foram favoráveis com correção da ptose em todos os casos até o presente momento.

DISCUSSÃO:

Índice

O advento da endoscopia permitiu novos conceitos no rejuvenescimento  facial. Incisões mínimas e tempo de
 internação e recuperaçao mais curtos são algumas das vantagens desta técnica.2 Nosso trabalho corrobora com a
 literatura que  apresenta resultados positivos quanto à sua efetividade e durabilidade.3

CONCLUSÃO:

Índice

Na nossa experiência inicial o endobrown mostrou-se um método efetivo na correção da ptose do supercilio e
 amenização de rugas frontais e glabelares.
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Orelha proeminente é uma anomalia do pavilhão auricular, caracterizada por uma
 ausência total ou parcial da anti-hélix, hipertrofia da concha, protusão do lóbulo, ou a
 combinação dessas características1. Está presente em 5,5% da população normal2. O
 impacto social e emocional dessa deformidade é amplamente conhecido. Muitos
 procedimentos estão disponíveis para o seu tratamento. Os procedimentos
 minimamente invasivos como descritos por Peled3, Kaye4 e Ely5 não ganharam ampla
 aceitação dentro da especialidade. Desse modo, as maiorias das técnicas disponíveis
 poderiam ser classificadas como procedimentos abertos, caracterizados por um acesso
 cirúrgico retro-auricular, com ressecção de uma elipse cutânea e concomitante
 tratamento da estrutura cartilaginosa6. O propósito deste estudo é demonstrar o
 tratamento da orelha proeminente através de uma abordagem fechada sem ressecção
 cutânea-endotoplastia. Para isso, é feito um acesso cirúrgico mínimo (4- 5mm) no
 pólo auricular superior na borda da hélix com a anti-hélix- crus superior. Por meio
 dele, realiza-se o deslocamento cutâneo auricular anterior e posterior, liberando-se o
 envelope cutâneo do molde cartilaginoso, que se mantém aderido a este, junto ao
 lóbulo e a borda da hélix. Atenua-se a mola cartilaginosa da anti-hélix, raspando-se
 sua superfície anterior de maneira controlada, com base histológica. Estabiliza-se esta
 estrutura com pontos transcutâneos. Finalmente, se indicado, pelo mesmo acesso
 cirúrgico trata-se a hipertrofia conchal.

PACIENTES E MÉTODOS

Índice

Diagnóstico 
Com efeito didático, adotamos a graduação proposta por Egloff et all 7, que consiste
 em quatro tipos clínicos de orelha proeminente: no tipo I, está anti-hélix é ausente ou
 incompleta e a cartilagem conchal é hipertrófica; no tipo II, a anti-hélix é
 anatomicamente normal, mas a concha é proeminente; no tipo III, o formato e o
 tamanho da concha são normais, mas anti-hélix está ausente ou hipodesenvolvida; no
 tipo IV, há a associação de uma das alterações anteriores com um lóbulo

  



 dermogorduroso, lateralizado ou hipertrófico. De acordo com essa graduação, 79
 pacientes pertenciam ao grupo I; 3 ao II; 93 ao grupo III e 20 ao grupo IV,
 respectivamente. Na avaliação da hipertrofia conchal, adotamos o conceito do
 “conchal show” sugerido por Vermeylen e Monballiu8. Na concepção desses autores, a
 medida ideal da projeção conchal seria 10mm. Essa avaliação é feita usando-se um
 paquímetro com uma haste paralela à face por sobre o tragus até tocar a concha e a
 outra paralela à anterior, tangenciando a superfície da anti-hélix.
No período compreendido entre janeiro de 1999 e julho de 2002, foram operados 195
 pacientes, sendo 187 bilaterais (n= 374 orelhas), e 8 casos unilaterais (n= 8 orelhas).
 Assim, um total de (n= 382orelhas) foram operadas pelo método fechado
 (Endotoplastia). Cento e trinta pacientes eram do sexo feminino e sessenta e cinco do
 sexo masculino. Na estratificação etária, 11 pacientes pertenciam ao grupo até 10
 anos, 117 ao 11 aos 20 anos, 35 ao 21 aos 30 anos, 32 ao 31 aos 40 anos e, acima
 desta faixa, 41 casos. A média de idade foi de 22,7 anos (variando de 7 a 65).

TÉCNICA CIRÚRGICA

Índice

Aminincisão está situada na confluência do prolongamento da anti-hélix-crus superior
 com a hélix, externamente. A anestesia local é tumescente, infiltrando-se em toda a
 superfície auricular 8 a 10ml da solução de xilocaína 0,5%, norepinefrina 1/800.000.
 Em seguida, adentra-se com lâmina 15 na borda da hélix. Com um descolador de
 periósteo nasal manufaturado pela Thab instrumentos-SP, complementa-se o
 deslocamento da superfície anterior do pavilhão auricular, incluindo toda projeção da
 anti-hélix e cavum concha. Na região retro-auricular o deslocamento é realizado na
 superfície conchal posterior, estendendo-se até o lóbulo na variação IV Egloff, casos
 em que existe um lóbulo lateralizado, dermo-gorduroso. Por esse acesso cirúrgico,
 atenua-se a mola cartilaginosa anteriormente com uma raspa reta nasal fina modelo
 Sperli, manufaturada pela mesma empresa. A raspagem é feita com movimentos
 proximais, iniciando-se da cauda da anti-hélix até o terço médio, contando-se
 mentalmente 45 a 50 série de movimentos. Em seguida, curva-se o punho
 medialmente, e complementa-se com a mesma série de movimentos a partir do terço
 médio a crus superior da anti-hélix, saindo-se pela incisão inclusive. A cada 10 séries
 de movimentos proximais na raspagem, a raspa é limpa com gaze seca.  A análise
 histológica de biópsias cartilaginosas, colhidas antes e após a raspagem, conforme
 esta padronização, demonstrou que não mais que 30 a 40% de toda a espessura
 dessa estrutura é adelgaçada, mantendo-se um contorno suave,sem risco de
 transfixa-la.
A hipertrofia conchal é tratada pela mesma incisão. Uma vez que o molde cartilaginoso
 está livre da superfície cutânea previamente descolada, insere-se uma tesoura
 Metzembaum posteriormente à concha, transpassando a cartilagem por sob a crus
 inferior. Por esse acesso, avança-se com a tesoura, com o lado convexo para cima, e
 num ou dois golpes (mordidas), corta-se a cartilagem, deixando 10mm, a partir do
 contorno externo da anti-helix, como limite de segurança. Inverte-se a tesoura –
 convexidade para baixo, próximo ao conduto auditivo e também com um ou dois
 golpes completa-se a ressecção da hipertrofia conchal. O excedente tissular
 cartilaginoso é retirado pelo mesmo pertuito com uma pinça Kelly grande. O degrau
 do remanescente cartilaginoso junto ao conduto auditivo é aplainado com a mesma
 raspa usada para atenuar a anti-hélix. Finalmente, o tubo da anti-hélix é estabilizada
 em sua posição anatômica com dois a quatro fios monofilamentados inabsorvíveis 5-0
 ou absorvíveis PDS, manufaturados pela Ethicon®. Os pontos são inseridos através da
 pele, tomando toda a dobra cartilaginosa. Preferencialmente apenas dois pontos são
 utilizados. Um, com o nó sob a crus inferior e o outro com o nó na fossa triangular.
 (Figura 1 e 2)
 
RESULTADOS

Índice

Registrou-se uma adequada configuração anatômica auricular na maioria dos casos
 tratados. A anti-hélix apresentou-se com contornos suaves, sem quebra de sua
 estrutura harmônica. A estabilidade desse segmento auricular através dos princípios
 da endotoplastia foi satisfatória. As complicações foram poucas e de fácil tratamento.
 A mais comum foi a extrusão do nó, que ocorreu em nove pacientes (4,6%),



 envolvendo 12 orelhas, facilmente tratados com sua remoção após seis semanas.
 Essa complicação praticamente foi eliminada após mudarmos para Ultralon 5-0
 inabsorvível, incolor, manufaturado pela Biosut-MG. O fio PDS 5-0, inabsorvível,
 manufaturado pela Ethicon Sommerville New Jersey 08876 0151, mostrou-se efetivo,
 uma vez que sua absorção se dá após seis semanas. Hematoma ocorreu em três
 pacientes (1,5%), tratados conservadoramente, sem seqüelas. Em quatro casos,
 registrou-se moderada assimetria, que foram tratadas pela mesma estratégia da
 endotoplastia. Não se registrou nenhum caso de infecção ou cicatriz patológica.  

DISCUSSÃO

Índice

Os critérios de McDowell9 salientam as características básicas que devem ser
 alcançadas no reposicionamento anatômico da orelha. Desse modo, o terço superior
 deve ser corrigido, podendo existir alguma protusão no terço médio ou inferior; a
 hélix de ambas as orelhas deve ser vista numa visão frontal, ao menos na parte
 média, mas preferencialmente em toda a orelha; o sulco posterior não deve ser
 marcadamente distorcido ou destruído; a orelha não deve ser colocada muito junto à
 cabeça, especialmente no sexo masculino. A endotoplastia é uma estratégia
 altamente eficaz na busca desses parâmetros. Utilizando-se seus princípios, pode-se
 tratar adequadamente as três estruturas básicas invariavelmente presentes na orelha
 proeminente, qual sejam a anti-hélix ausente ou parcialmente formada, a concha
 hipertrófica e às vezes um lóbulo dermo-gorduroso, laterizado.
Nesta abordagem, a minincisão é estrategicamente colocada no pólo auricular
 superior, na borda externa da hélix, na direção da crus superior projetada. Por esse
 acesso, toda a pele antero e póstero-auricular pode ser descolada facilmente. Pelo
 mesmo acesso cirúrgico, atenua-se a mola cartilaginosa com raspagem objetiva, e, se
 necessário, corrige-se a hipertrofia conchal. Assim,o arcabouço cartilaginoso fica livre
 para ser moldado.
Na correção da anti-hélix, cuja importância foi salientada desde Luckett (1910)10 a
 atenuação da mola cartilaginosa é feita por meio de uma raspagem controlada, que
 promove um contorno harmonioso da anti-hélix, sem risco de transfixa-la. Propomos
 que essa manobra seja feita com uma raspa reta, com dentes finos originalmente
 utilizada para dorso nasal. Nesta investigação foi utilizado o modelo Sperli
 manufaturada pela Thab Instrumentos-SP. A remoção das camadas cartilaginosas
 anterior da anti-hélix é feita com movimento unidirecional, sempre cranial. Inicia-se
 no terço inferior da anti-hélix até o seu terço médio com 45 a 50 movimentos,
 limpando-se a raspa com gaze seca a cada 10 seqüências. Do terço médio a crus
 superior reproduz-se a mesma seqüência de movimentos, medianizando-se a raspa.
 Isto concorre para proporcionar uma resultante na anti-hélix em forma de “C”.  A
 avaliação histológica em 21 biópsias cartilaginosas colhidas antes e após a raspagem,
 segundo esta padronização na raspagem revelou que apenas 30 ou 40% da espessura
 da cartilagem é adelgaçada, obtendo-se, assim, a melhor força de curvatura
 contralateral segundo os princípios de Stenström11 (Figura 3).  Em quase 400 anti-
hélix tratadas nesse estudo, conforme esta programação, a tonante foi uma superfície
 suave de contornos naturais. Com a curvatura do punho do cirurgião na transição do
 terço médio, consegue-se uma resultante em forma de “C”, própria do desenho
 natural da anti-hélix, evitando-se que a ela fique reta. Atuando dessa forma,
 alcançamos segurança e previsibilidade desse tempo cirúrgico. Em geral, na maioria
 das técnicas este tempo cirúrgico é realizado empiricamente. Stenström a realizava
 com pinça Adson; outros, com raspas curvas delgadas, ao nosso ver inadequadas, já
 que correm o risco de transpassar a cartilagem, deixando contornos agudos. Elas se
 baseiam apenas no critério clínico, qual seja atenuação de mola cartilaginosa, nem
 sempre perceptível, dada a variedade da elasticidade cartilaginosa. Na endotoplastia,
 a seqüência na raspagem tem fundamento histológico, além do critério clínico. Evita-
se contornos agudos visíveis, às vezes presentes em algumas técnicas, que desenham
 ilhas cartilaginosas, com o de Pitanguy12.
Para a estabilização anatômica da anti-hélix indicamos pontos transcutâneos. Estes,
 tomam toda a espessura da cartilagem, cujo processo é facilitado porque o envelope
 cutâneo foi previamente deslocado. Em geral, dois pontos são necessários. Um no
 teço médio com o nó sepultado na crus inferior e o outro na crus superior com o nó na
 fossa triangularis. Nos casos em que a cartilagem é relativamente espessa e o lóbulo
 lateralizado, um terceiro e quarto ponto é indicado respectivamente no terço inferior
 da anti-hélix e lóbulo. Na busca do fio ideal, vimos que o nylon 5-0 inabsorvível



 branco – Ultralon manufaturado pela Biosut – MG, e o manofilamentado 5-0 da
 Ethicon provaram ser adequados. No início, complicações como extrusão do fio ao
 nível do nó ocorreram em nove pacientes (4,6%). Essas ocorreram em pacientes de
 pele delgada, com fios não tão bem elaborados tecnicamente. Clinicamente, após seis
 semanas a força tênsil da sutura não é mais necessária13, como demonstra certas
 investigações em laboratório14. Assim, esses fios podem ser removidos sem
 comprometer a posição da anti-hélix. O fio PDS (pólydioxanome) 5-0 absorvível,
 manufaturado pela Ethicon, que mantém sua força tênsil pós-operatório por 50 dias
 também mostrou-se efetivo. Todavia, seu custo é muito superior aos supracitados. 
Diferentes técnicas comparadas em cobaias ressaltam a afetividade de uso da sutura
 na criação da dobra e estabilidade da anti-hélix15. Na prática clínica, o uso somente
 de sutura para a confecção da anti-hélix como sugerido por Mustardeé, possui alto
 índice de recorrências16. Weinweig et al em laboratório utilizando coelhos espécie
 Nova Zelândia registrou o melhor formato da anti-hélix onde suturas permanentes
 foram utilizados após raspa17. Dessa forma, na endotoplastia agregamos a raspagem
 anterior e a estabilização com pontos transcutâneos sepultados para evitar recidivas.
O tratamento da hipertrofia conchal na endotoplastia é realizado pela mesma
 minincisão do pólo superior. Entretanto, aos que se iniciam na técnica, pode ser
 associada uma incisão de 1 a 2cm no sulco retroauricular para melhor exposição da
 concha. Contudo, ao progredir da curva de aprendizado, essa associação faz-se
 desnecessária.
 A hipertrofia conchal, presente nas variações I, II e IV, correspondeu nesta
 investigação  a 102 casos (50%). Fundamentamos a indicação na correção deste
 segmento nos princípios do “conchal show”, salientados Vermeylen e Momballiu. Esses
 autores investigaram 100 pacientes, com média de idade de 34 anos, considerados
 com boa conformação estética auricular. As medidas feitas com paquímetro, com uma
 haste acima do tragus tocando a concha, e a outra paralela a esta, tangenciando a
 borda externa da anti-hélix foram registradas. Concluíram como sendo aceitável o
 mínimo de 8 e no máximo de 11mm, tendo como média 10mm. Para a correção da
 hipertrofia conchal, utiliza-se o mesmo acesso cirúrgico. Com a pele retroauricuar já
 deslocada insere-se a tesoura Metzembaum por detrás da concha, fura-se a
 cartilagem logo abaixo da crus inferior, adentra-se à câmara ântero-auricular. Abre-se
 a tesoura e morde-se a cartilagem, livrando-se 10mm a partir do contorno externo da
 anti-hélix. Para melhor acurácia, pode-se transpassar duas agulhas 30x7
 transcutaneamente para guardar esse limite. Com a convexidade da tesoura voltada
 externamente, corta-se com dois ou três golpes a parte externa do excesso
 cartilaginoso. Retrocede-se a tesoura, agora com a convexidade voltada para o
 conduto auditivo, completa-se a ressecção do fuso cartilaginoso excedente. Caso a
 ressecção não tenha sido suficiente, complementa-se conforme necessidade. Para
 aplainar o degrau junto ao conduto auditivo, insere-se a mesma raspa utilizada para
 atenuar a anti-hélix, que com movimentos proximais, servirá para harmonizar esse
 segmento, bem como retirar debris remanescentes, caso a ressecção não tenha sido
 feita em peça única. Por último, injeta-se soro fisiológico sob pressão pela mini-
incisão, o qual facilitará a limpeza da loja auricular. Guardando-se a medida ideal de
 10mm, evita-se a hiper-ressecção conchal, causa de complicações como “orelha em
 telefone”. A ressecção é facilitada porque é feita mais por uma visão anterior do que a
 posterior, utilizado nas técnicas mais correntes na especialidade18. A ressecção
 conchal promove a medianização auricular, complementada pela retração cutânea
 global da pele previamente descolada. Com isso, não há necessidade da ressecção
 anterior direta como proclama Furnas19, tampouco a sutura concha-mastóide para
 redução da projeção auricular20, fossa-fáscia ou o conchal set-back para hipertrofias
 leves. Desse modo, previne-se suas potencias complicações21.
Quando o lóbulo é lateralizado ou levemente dermo-gorduroso, estendemos o
 deslocamento retro-auricular até sua superfície posterior. Um ponto transcutâneo,
 amparado no anti-tragus, associado com a medianização global da orelha, promove
 seu balanço junto aos outros segmentos auriculares. Evita-se na maioria das vezes a
 ressecção retrolobular como designado por Spira22. 
As propostas ao tratamento fechado por incisão mínima já descritas mostram-se 
 limitadas ao tratamento da orelha proeminente nos graus I, II,III e IV. Kaye propôs o
 enfraquecimento da anti-hélix, fixando-a com pontos trans-cutáneos, por incisão
 intertragínea retro-auricular, utilizando a superfície denteada da pinça Adson-Brown.
 Entretanto, quando havia hipertrofia conchal, realizava incisão cutânea anterior  com
 acesso direto na ressecção da concha. Alem de tudo o limite no adelgaçamento da
 cartilagem era empírico, puramente clinico. Ely, propôs também o enfraquecimento da
 anti-hélix  intertragínea ou na borda superior interna da hélix com a  crus superior,



 com fixação trans-cutânea da anti-hélix externamente por 15 a 20 dias. Para a
 redução da hipertrofia conchal propunha também a atenuação com a mesma raspa,
 sem critérios objetivos. Comparadas ambas as propostas, na endotoplastia todo o 
 procedimento é realizado por uma única incisão mínima. A raspagem da anti-hélix
 adota critérios objetivos, com base histológica, bem como parâmetros da ressecção
 da hipertrofia conchal, i.e. “conchal show”. Além de tudo trata adequadamente tanto
 uma anti-hélix anômala, quanto a hipertrofia conchal, sem ressecção cutânea.
 Finalmente, a endotoplastia consiste numa estratégia útil no tratamento fechado da
 orelha proeminente, sem ressecção cutânea. É utilizada uma incisão mínima
 localizada no pólo auricular superior, associada ao deslocamento global do envelope
 cutâneo; raspagem cartilaginosa controlada da anti-hélix, estabilização desta com
 pontos transcutâneos, bem como tratamento da hipertrofia conchal, quando presente,
 pelo menos acesso cirúrgico. Através do questionário de Couette-Laberge23,
 registrou-se que 98% dos pacientes relatam estarem satisfeitos ou muito satisfeitos.
 Consiste num procedimento rápido, com baixo índice de complicações. Preserva a
 anatomia auricular, não havendo ressecção cutânea, bem como a estrutura vasculo-
nervosa retro-auriculares. Utilizando-se incisão mínima, previne-se cicatrizes
 patológicas, facilitando os cuidados no pós-operatório, reduzindo-se complicações e
 tantos outros inconvenientes presentes nas técnicas de uso corrente na
 especialidade.59-60   (Figuras 4, 5 e 6).   

CONCLUSÃO

Índice

O tratamento fechado da orelha em proeminente se ressecção de pele-endotoplastia,
 planejado de acordo com os parâmetros determinados nessa investigação, é capaz de
 tratar com sucesso as principais estruturas presentes na etiologia da orelha em
 abano. Sua melhor  indicação esta na correção dos subtipos I,II e III. A retração da
 pele descolada do arcabouço cartilaginoso contribui na estabilização e medianização
 auricular, não sendo necessário sua ressecção.

FIGURAS

Índice

Figura 1. Técnica cirúrgica: Desenho esquemático demonstrando o plano cirúrgico.
 (Acima à esquerda). O mini acesso cirúrgico 4-5mm, na confluência da borda externa
 da hélix, na confluência da crus superior, após anestesia tumescente (acima, em
 detalhe); (centro à esquerda): O descolamento cutâneo desde a borda da hélix até o
 cavum concha anteriormente; (Centro à  direita): Raspando a mola cartilaginosa da
 anti-hélix na seqüência programada. A direção da raspagem é feita caudal para
 cranial. Inicia-se a partir da cauda da anti-hélix até seu terço médio contando-se
 mentalmente 45 a 50 movimentos, dobra-se o punho medialmente e segue-se desta
 parte até crus superior saindo-se parcialmente pela incisão, também contando-se 45 a
 50. Limpa-se a raspa a cada 10 movimentos; (Acima à direita): Detalhe da sutura
 trans-cutânea  tomando toda espessura da cartilagem, com a opção do nó anterior ou
 posterior; (Fileira do meio-esquerda para a direita): A abordagem para a ressecção da
 concha, o deslocamento retro-auricular, a inserção da tesoura Metzembaum por
 detrás, adentrando a cartilagem sob a crus inferior, ressecando o excesso
 cartilaginoso. Em seguida a raspagem para nivelar o degrau remanescente junto ao
 conduto auditivo.    

Figura 2. Instrumentos utilizados na realização da endotoplastia. Da esquerda para a
 direita: descolador de periósteo nasal, raspa reta fina de dorso nasal, tesoura
 Metzembaum, pinça Kelly reto.                
Figura 3. (Acima) Colheita da biópsia cartilaginosa antes e após a raspagem
 programada; (Abaixo) peça histopatológica após seis semanas. Nota-se que a
 raspagem controlada é capaz de remover apenas 30 a 40% da superfície
 cartilaginosa, promovendo um contorno suave na área correspondente á anti-hélix.
 Abaixo ve-se o tecido conjuntivo que auxilia na estabilização da anti-hélix.  

Figura 4. Pré e pós-operatório após 8 meses de paciente com 14 anos de idade, cor
 negra, submetido endotoplastia, obtendo-se uma adequada configuração anatômica e
 ótima retração cutânea  retro-auricular. 



Figura 5. Pré e pós-operatório de paciente de 19 anos de idade, um ano após
 submetida a endotoplastia. Em destaque, visão retro-auricular ressaltando a
 medianização da orelha e adequada retração cutânea.

Figura 6. Pré e pós-operatório de paciente 10 anos, nove meses após a endotoplastia. 
 Em destaque, visão-retro auricular ressaltando a medianização da orelha e adequada
 retração cutânea.       

RESUMO

Índice

A maioria dos procedimentos descritos para a correção da orelha em abano, podem ser
 classificados como técnicas abertas, caracterizada pela ressecção da pele retro-
auricular e tratamento da estrutura cartilaginosa.
O propósito deste estudo é demonstrar a aplicabilidade de um procedimento fechado -
 endotoplastia. Essa estratégia é realizada por intermédio de uma minincisão no pólo
 auricular superior (intersecção da borda externa da hélix com a crus superior). Por ele
 trata-se a anti-hélix, que é atenuada por uma raspagem controlada, com bases
 histológicas, e estabilizada com pontos trans-cutâneos. A concha hipertrófica é tratada
 pelo mesmo acesso cirúrgico. No período de 1998 a 2002 foram operados 195
 pacientes (n=382 orelhas). Os resultados foram gratificantes, com um índice de
 satisfação de 98%. O método preserva a anatomia auricular com mínima incidência de
 complicações. A adequada configuração anatômica auricular foi uma constante na
 maioria das orelhas. Assim, a endotoplastia mostrou-se muito eficaz, especialmente
 nas variações I, II e III de Egloff et all. Deste modo o tratamento fechado proposto
 nesse estudo deve ser considerado junto a técnicas consagradas no tratamento da
 orelha em abano.

SUMARY

Índice

Otoplasty, concerning the treatment of the prominet ear, involves some controversy in
 the literature. Most of the techniques could be classified as an open approach, with a
 retro –auricular resction of an ellipse of skin and the treatment of the cartilaginous
 structure.
The purpose of this study is evaluate the closed approach in the treatment of the
 prominent ear. By this strategy, a minincision is done at the superior pole of the ear,
 followed by a global undermining of the anterior and posterior skin of the auricula.
 The antihelical spring is wickned with controlled scratching supported by hystologic
 analysis. The roll of the anti-helix is stabilized with transcutaneous stitches. The
 hypertrophic concha is corrected by the same surgical acess. From 1998 to 2002, 195
 patients (n= 382 ears) underwent to the Endotoplasty. The satisfaction rate was very
 high, 98% of the patients scored to be satisfied or very satisfied.    
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Engenharia de tecido: Princípios básicos de aplicações clínicas

A perda ou falência de tecidos e órgãos, seja decorrente de trauma , ressecções
 oncológicas, mal formações congênitas,  doenças metabólicas ou doenças infecciosas 
 é um  dos mais freqüentes, devastadores  e custosos problemas da assistência à
 saúde. Segundo Langer e Vacanti1,  a  cada ano, aproximadamente 8 milhões de
 procedimentos cirúrgicos são realizados nos Estados Unidos para tratar estas afecções
 demandando de 40 a 90  milhões de diárias hospitalares. 
Os avanços da biologia molecular trouxeram conhecimentos sobre o processo de
 diferenciação celular ,sua interação com a matriz extra celular e a atuação de fatores
 bioativos. Estes conhecimentos permitiram o advento da Engenharia de Tecidos , uma
 especialidade interdisciplinar  que aplica princípios da engenharia  e da biologia  para
 desenvolver substitutos biológicos para restaurar, manter, substituir   ou melhorar 
 tecido ou órgãos danificados.
Young e Lucas2  propuseram um modelo para engenharia de tecidos em organismos
 adultos, incluindo humanos. Este modelo é baseado em num sistema de três
 componentes estruturais e interdependentes, a saber :
1- células  de reserva, 2- fatores bioativos e 3- matrizes ou carreadores
 biocompatíveis..(figura 1)
O primeiro relato do uso terapêutico da engenharia de tecidos data de 1975 quando 
 Chick et al3 reportaram seus resultados com implantes de ilhotas pancreáticas 
 encapsuladas em membranas semipermeáveis visando melhorar o controle da
 glicemia em pacientes diabéticos.
Cartilagem construída em laboratório esta em fase de testes em ensaios clínicos
 (figura 3) e substituos dermoepidérmicos concebidos pela  engenharia de
 tecidos(Dermagraft e Allograft) obtiveram a aprovação do FDA e são hoje
 comercializados . Na área da cardiologia, um  dos maiores projetos é o
 BEAT(BioEngineered Autologous Tissue) desenvolvido  na Universidade  de
 Washington, que vem recebendo 10 milhões de doláres por ano ,  a partir de 2000,do
 Insituto Nacional de Saúde, para desenvolver, em laboartório,  substitutos de 
 músculo cardíaco para o tratamento da lesão causada no miocárdio pela doença
 coronariana.  As pesquisas que eventualmente levarão ao sucesso desta empreitada
 estarão fundadas na combinação ideal do trinômio que embasa a engenharia de
 tecidos: célula-carreador-fatores bioativos.
A possibilidade de reconstruir tecido humano adequadamente vascularizado (figura
 2)e, portanto, viável e durável abre  novas perspectivas para tratamento de doenças
 que requeiram aumento ou reparação tecidual , bem como para o preenchimento de
 sulcos e depressões com fins estéticos.

  



Referências:

Índice

1.Langer R, Vacanti J P.Tissue engineering. Science. 1993;14:9206.
2.Young HE, Lucas PA.Pluripotent mesenchymal  stem cells  and methods of use
 thereof. US Patent. No.5,827,735.1998.
3.Chick WL, Like AA, Lauris V.Beta cell culture on synthetic capillaries: an artificial
 endocrine pancreas.Science. 1975 ;187(4179):847-924

Figuras:
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Figura 1 - Ilustração de etapas da estratégia da engenharia de tecidos, para
 reconstrução.

Figura 2 - Bloco de tecido , bem vascularizado, reconstruído no tecido subcutâneo de
 camundongo atímico, a partir de células tronco do tecido adiposo humano

Figura 3 - Orelha Humana reconstruída na orelha de coelho
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Enxerto Autógeno de Cartilagem Auricular para Reconstrução de Valvula
 Nasal Externa em Paciente com Colapso Nasal Bilateral por Rinoplastia
 Estética.

Introdução:

Índice

A causa mais comum do colapso da válvula nasal externa é a ressecção iatrogênica do
 ramo lateral da cartilagem alar. A obstrução nasal por si, é de origem multifatorial. No
 que se refere à obstrução da válvula externa esta pode também ocorrer em
 rinoplastias bem executadas onde não houve ressecção excessiva do ramo lateral da
 cartilagem alar. Também são causas: Traumas; a fraqueza ou mau posicionamento ou
 ainda anomalia da cartilagem alar. Em todos os casos o colapso é facilmente
 observado ao exame físico. Existem atualmente medidas conservadoras para tentativa
 de resolução do problema nem sempre bem sucedidas, neste momento a necessidade
 de medidas mais radicais como a de transposição cartilaginosa, suspensão
 cartilaginosa e enxertos compostos de cartilagem costal.

Objetivo:

Índice

Descrever a utilização de enxerto autógeno de cartilagem auricular para reconstrução
 de válvula nasal externa após rinoplastia estética como forma e opção de tratamento
 para esta complicação pós-operatória.

Material e Método:

Índice

  



Paciente negra do sexo feminino de 50 anos com queixa de obstrução nasal após
 rinoplastia estética realizada há três anos sem história de tabagismo, trauma nasal,
 atopia e doenças prévias. Ao exame físico apresentava diminuição do diâmetro da
 narina e colapso nasal a inspiração forçada.
A paciente foi submetida à cirurgia com anestesia local mais sedação venosa sendo
 realizado enxerto de concha auricular direita após o mesmo ser bipartido em ramos
 mediais remanescentes da cartilagem alar. Realizado curativo com tampão interno e
 externo a paciente foi acompanhada por 10 meses. Os resultados foram avaliados por
 medidas diretas do cirurgião, observação e avaliação subjetiva do paciente em cada
 visita e por controles fotográficos do pré e do pós-operatório do paciente.

Resultados:

Índice

Houve melhora dos sintomas no exame físico posterior à cirurgia tanto do ponto de
 vista do cirurgião quanto da paciente que demonstrou elevado grau de satisfação.
 Houve a formação de pequeno hematoma na região auricular doadora que evoluiu
 após drenagem com retração cicatricial.

Discussão:

Índice

O objetivo da intervenção cirúrgica é corrigir o colapso respiratório evitando ao
 máximo seqüelas estéticas. Neste caso houve ressecção excessiva dos ramos laterais
 da cartilagem alar o que é questionável tendo em vista que alguns autores defendem
 a tese de que esta complicação pode ocorrer mesmo em rinoplastias bem executadas.
 Neste caso a técnica utilizada parece ser adequada tendo em vista que a paciente tem
 a pele grossa o que impede a percepção inestética que estes enxertos proporcionam
 quando realizados em pacientes com pele fina. Outro fator determinante para escolha
 deste tipo de enxerto é o baixo índice de reabsorção e infecção do mesmo ale da
 delicadeza e flexibilidade da cartilagem conchal.

Conclusão:

Índice

O enxerto de cartilagem de concha auricular parece ser uma boa opção para a
 reconstrução da válvula nasal externa. Há satisfatória melhora funcional e estética do
 nariz operado. Porém não existem estudos com longo seguimento, parecendo ser
 incerto o período de seu benefício.   
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Figuras
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Figura 1 - Diminuição do diâmetro da narina e ponta nasal sem sustentação no pré-
operatório



Figura 2 – Técnica operatória : A- elevação dos tecidos moles e evidencia de ressecção
 dos ramos laterais da cartilagem alar, com preservação dos ramos mediais; B- fixação
 do enxerto de concha auricular nos ramos medias da alar; C e D- angulação dos
 enxertos sobre si mesmos e reconstrução do domus; E e F- aspecto no pós-cirurgico
 imediato.
 
Figura 3 - A-hematoma em área doadora; B-evolução com retração da pele

Figura 4 - Resultado: A, B e C- aumento  do diâmetro da narina  ; A', B' e C'-  
 elevação da ponta e melhora do perfil. Na seqüência de pré, pós-operatório imediato e
 tardio
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Enxerto de Aponeurose no Fechamento da Área Doadora Pós -Tram
 Convencional Bipediculado

 O retalho de músculo transverso do reto abdominal é a opção de reconstrução
 mamária mais segura por proporcionar aporte sanguíneo confiável. A morbidade da
 área doadora é uma desvantagem conhecida; observa-se um enfraquecimento da
 parte posterior, sendo necessário o uso da prótese na realização da síntese,
 prevenindo a ocorrência de hérnia. A  introdução de um implante não- autógeno induz
 a uma reação inflamatória que favorece a colonização de bactérias resultando em
 infecção, o que não ocorre com material autógeno.
O objetivo do trabalho é relatar 13 casos de pacientes submetidas ao retalho Tram
 convencional bipediculado, cujo fechamento da área doadora foi feito com aponeurose
 da bainha anterior do reto em 7 casos, tela de marlex em 2 casos e preriocárdio
 bovino em 5 casos.
 As pacientes foram acompanhadas por 12 meses, e foram avaliadas quanto a
 presença de hérnia e infecção local, ao nível ambulatorial, pela mesma equipe
 cirúrgica. A avaliação de herniação foi feita por exame físico e ultrassonográfico que é
 superior à tomografia computadorizada e a ressonância magnética (1).
Dos resultados obtidos, verificou-se ausência de hérnia na parede abdominal em todos
 os casos estudados, tanto naqueles que utilizaram material autógeno, como naqueles
 que utilizaram material não –autógeno.  Com relação a infecção na parede abdominal,
 detectou-se a ocorrência nos 2 casos que utilizou-se tela de marlex  e em 2 casos que
 utilizou-se pericárdio bovino, e em nenhum dos casos e que foi utilizada a tela de
 marlex. A tela de marlex dever ser usada com critério, pois, em um estudo de 17
 pacientes em que foi usada, 02 desenvolveram infecção (2). Em estudo de 65
 pacientes em que foi usada a tela de marlex, encontrou-se complicações infecciosas e
 de enfraquecimento da parede abdominal (3). O pericárdio bovino, apesar de
 biológico, apresenta auto índice de extrusão (4), contudo é um material resistente
 para o reforço de parede toracobadominal (5).

  



Conclui-se que os materiais de implante estudados são resistentes no fechamento de
 parede abdominal pós-tram convencional prevenindo herniações. Todavia, na
 utilização de material não-autógeno verificamos infecção da parede abdominal, o que
 não foi encontrado com o uso de material autógeno, como a bainha anterior do
 músculo reto abdominal.
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Figura 1 - aréa doadora pós-tram bipediculado

Figura 2 - aréa doadora pós-tram bipediculado
 
Figura 3 - defeito residual  da  aponeurose após fechamento com sutura primária
 
Figura 4 - defeito da aponeurose superiormente, e demarcação da área doadora de
 enxerto da bainha anterior  do reto, inferiormente
 
Figura 5 - área  do defeito reconstruída com enxerto de aponeurose
 
Figura 6 - área  do defeito reconstruída com enxerto de aponeurose
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Epidemiologia do Carcinoma Basocelular em Hospital de São Paulo

Foi realizado um estudo prospectivo de 202 pacientes, nos quais foram diagnosticados
 253 lesões por exame  anátomo-patológico como carcinoma basocelular no período de
 janeiro de 2001 a setembro de 2003, no Serviço de Residência de Cirurgia Plástica do
 Hospital Jaraguá. O estudo tem como finalidade traçar o perfil epidemiológico dos
 portadores de carcinoma basocelular  e , avaliar o tratamento  instituído neste
 serviço. Foram abordados fatores de susceptibilidade do hospedeiro, fatores
 ambientais, características das lesões, o tratamento instituído e sua eficácia. Os dados
 encontrados foram analisados por testes estatísticos como qui quadrado, t de student
 e  de correlação de Spearman. A incidência de carcinoma basocelular encontrada foi
 de 133 casos/ 100.000 pacientes. Os pacientes se distribuíram de forma semelhante
 entre os sexos masculino (48%), e feminino (52%), com uma incidência maior na
 faixa etária entre 60 e 80 anos (69%), com média de 64,0  anos. A amostra
 apresentou fatores de susceptibilidade como a raça branca e fototipos I e II em
 95,5% dos pacientes. A exposição à radiação ultravioleta foi informada por 77% dos
 pacientes, e a localização mais freqüente dos tumores foi a face, em 71,2% dos
 casos. A ceratose actínica e a história de câncer de pele anterior estavam presentes
 em 43,6% e 25,8%, respectivamente. O tratamento instituído foi o cirúrgico em
 99,4% dos casos, sendo que um caso foi tratado com radioterapia por falta de
 condições clínicas. No anátomo-patológico foram encontradas 20 lesões (8%) com
 margens comprometidas pelo tumor, estando dentro do esperado pela literatura 26. A
 taxa de recidiva no acompanhamento pós-operatório foi de 2%, correspondendo a 5
 casos. Não houve casos de metástase ou óbito.
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Epidemiologia dos pacientes queimados atendidos em um serviço de
 emergência  no período de janeiro a dezembro de 2003

Queimaduras são um problema comum no Brasil, correspondendo a 1,5% do total de
 traumas ocorridos(1) .Causam não só seqüelas estéticas e funcionais, mas também
 alterações psicológicas e sociais, com tratamento prolongado e de alto custo.A
 prevenção é essencial e estudos epidemiológicos podem ajudar a estabelecer
 programas de prevenção(2,3).
O objetivo deste estudo é definir o perfil do paciente queimado atendido em um
 serviço de emergência de um centro de atendimento a queimados.
Durante o período de janeiro a dezembro de 2003 à todos os pacientes que
 procuraram o atendimento de emergência do setor de queimados foi aplicado um
 protocolo para coleta de dados. Foram coletados dados de identificação, nível de
 escolaridade, procedência, agente causal da lesão, ambiente em que ocorreu,
 natureza da lesão (acidente, agressão ou suicídio), tratamento domiciliar instituído no
 momento da queimadura e tempo decorrido até o atendimento hospitalar. Pacientes
 com lesões de segundo grau atingindo menos do que 15% da superfície corpórea
 (SCQ) em adultos e menos do que 10% em crianças ou queimaduras de terceiro grau
 menores do que 2% de SCQ foram considerados como tendo queimaduras leves.
 Aqueles com lesões de terceiro grau entre 2 e 10% de SCQ ou de segundo grau entre
 15 e 25% de SCQ em adultos e entre 10 e 20% de SCQ em crianças foram
 classificados como queimados moderados.Queimaduras graves incluíram pacientes
 com lesões em áreas nobres, queimaduras elétricas,mais do que 10% de SCQ de
 terceiro grau ou com SCQ de segundo grau  maior do que 20% em crianças e 25%
 em adultos.Foram analisadas ainda a região afetada e a necessidade ou não de
 internamento.
Os resultados foram submetidos a tratamento estatístico.
Foram atendidos 2042 pacientes durante o período estudado. A idade variou de 2
 meses a 86 anos, sendo 33% dos atendimentos realizados em crianças(abaixo de 12
 anos). Houve um predomínio de pacientes do sexo feminino (56,3%). A maioria dos
 pacientes, ou seus responsáveis possuem apenas o ensino primário ou médio e
 residem na capital.O agente agressor mais comum foi o líquido aquecido (51,9%),
 seguido pelo contato direto com chama (15,7%) e com superfície aquecida (13%-
 escape de moto, ferro elétrico, etc). 98,9% foram acidentes, apenas 10 pacientes
 relataram serem vítimas de agressão e 6 de tentativa de suicídio.O ambiente
 domiciliar é o local onde ocorreu a maior parte das lesões térmicas (76,1%), sendo a
 cozinha o cômodo mais freqüente.Apenas 13,9% ocorreram por acidente de
 trabalho.No momento da queimadura, 44,3% lavaram a região afetada com água
 corrente. A maioria dos pacientes chegou ao hospital em 1 a 2 horas. Quanto à
 extensão da queimadura, 87,4% apresentaram lesões leves, 9,5% moderadas e a
 minoria de 3% queimaduras graves. O local mais atingido foi o membro superior
 (50,3%).Por serem na maioria queimaduras leves, apenas 12% necessitou
 internamento.
Frente aos resultados obtidos podemos concluir que o perfil do paciente queimado
 observado neste estudo foi o adulto, do sexo feminino, com queimaduras leves,

  



 causadas principalmente por acidente com líquidos aquecidos, em ambiente
 doméstico, atingindo freqüentemente os membros superiores. Essas lesões são
 potencialmente preveníveis e o perfil acima citado deveria ser o alvo de campanhas
 locais.
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Epidemiologia e Tratamento do Carcinoma Basocelular no Hospital Brigadeiro

INTRODUÇÃO

Índice

O carcinoma basocelular (CBC) é o câncer de pele de maior incidência, sendo a mais
 comum malignidade entre brancos. Como conseqüência do envelhecimento da
 população, registra-se um aumento do número de cânceres de pele diagnosticados e
 tratados, tornando o CBC, por sua elevada freqüência e custos envolvidos no
 tratamento, um importante problema de saúde pública1. Enquanto dados
 epidemiológicos acerca dos melanomas são amplamente conhecidos, não existem
 dados similares acerca de câncer de pele não melanoma1.

METODOLOGIA

Índice

Foram estudados 104 pacientes submetidos a exérese cirúrgica de 171 CBCs entre
 janeiro de 2002 e maio de 2004, incluindo os seguintes dados: sexo, número e
 localização dos tumores, maior diâmetro, margem de ressecção empregada, anatomia
 patológica per-operatória (APPO) e comprometimento histológico das margens de
 ressecção. Os dados obtidos são apresentados a seguir.

RESULTADOS

Índice

Não houve diferença significativa do número de lesões entre os sexos (57,7% do sexo
 feminino); a localização mais freqüente é a cabeça e pescoço (79%), seguindo-se
 membros (13,8%) e tronco (7,2%); o tamanho dos tumores variou de três a 60 mm
 (média = 12,4mm). APPO foi empregada em 32,5% dos tumores localizados na

  



 cabeça e pescoço (CP) e 18,8% em outras localizações (média = 30,4%).
A margem de ressecção variou de zero (marginal) a 8 mm (média = 1,74mm). A
 menor margem de ressecção segundo a localização do tumor foi na face (gráfico 01);
 margens comprometidas foram encontradas em 14,1% dos tumores localizados na
 cabeça e pescoço e não foram encontradas margens comprometidas em tumores
 localizados em tronco e membros. O gráfico 02 relaciona o percentual de margens
 comprometidas com a margem de ressecção.

DISCUSSÃO

Índice

A margem de ressecção empregada difere segundo a localização do tumor (1,59mm
 na cabeça e pescoço e 2,59mm em outros sítios anatômicos). Ressecções com
 margens de um milímetro ou menos resultaram em índice de 17,5% de
 comprometimento de margens, enquanto ressecções de dois milímetros ou mais
 resultaram em 5,8% de margens comprometidas. Face e orelhas (regiões da CP) são
 áreas especialmente difíceis de reparo após ressecções cirúrgicas, sendo cicatrizes e
 deformidades facilmente perceptíveis, ocasionando maior indicação de exame APPO
 (32,5%), menores margens de ressecção e maiores índices de margens
 comprometidas, necessitando de ampliação de margens.

CONCLUSÃO

Índice

A distribuição por sexo entre os pacientes estudados difere dos dados encontrados na
 literatura. A distribuição anatômica encontrada no presente estudo é similar às
 anteriormente descritas. São empregadas menores margens de ressecção em lesões
 localizadas na cabeça e pescoço. Margens menores que dois milímetros fornecem
 elevados índices de comprometimento de margens. Margens de dois milímetros ou
 mais parecem seguras, e o seguimento dos pacientes pode determinar sua eficácia.
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ANEXOS

Índice

Gráfico 01

Índice

- Margem de ressecção empregada (média em milímetros) segundo a localização do
 tumor.
 
Gráfico 02

Índice

- Percentual de margens comprometidas segundo margem de ressecção.
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Estudo anatômico da inervação do músculo orbicular ocular inferior

Durante os últimos 40 anos, a blefaroplastia inferior foi difundida como um simples
 procedimento de retirada de pele e gordura da pálpebra inferior, que por diversas
 vezes evoluía com o arredondamento da fenda palpebral e, até mesmo, com a
 retração palpebral inferior e a esclera aparente. Vários trabalhos foram realizados com
 a intenção de mostrar o porquê de até 20% de retrações palpebrais encontradas pós
 blefaroplastias transpalpebrais. Destacamos os realizados por Ramirez et al em 2000
 [1] e Hwang et al em 2001[2] que propuseram um novo modelo de inervação do
 músculo orbicular inferior (MOI) o qual se apresenta perpendicular às fibras do
 mesmo (Figura 1), diferentemente do que se acreditava (inervação em paralelo às
 fibras do MOI). 
Em nosso estudo realizamos uma dissecção anatômica macroscópica em 7 cadáveres
 frescos (6h), no total de 14 áreas órbito-palpebrais examinadas. As peças de MOI
 dissecadas foram ressecadas e conservadas em formol para estudo histológico no
 sistema hematoxilina-eosina (HE). Podemos visualizar 3 a 5 ramos do nervo
 zigomático penetrarem no MOI em sua porção orbitária (mais inferior) e nele avançar
 de forma perpendicular (num ângulo de aproximadamente 90o) às suas fibras pela
 sua face posterior até aproximadamente 9 a 11 mm do seu bordo inferior, onde
 adentram nas fibras musculares e passam a se misturar com as mesmas (Figura 2).
 Discriminando nossos achados temos: 3 ramos em 28,6% dos casos, 4 ramos em
 57,2% dos casos e 5 ramos em 14,2% dos espécimes estudados. No exame
 microscópico podemos então visualizar que a inervação em seus ramos principais já
 descritos se aproximam num ângulo de 90o e, conforme se inserem na musculatura
 subdividem-se em ramos não visualizáveis macroscopicamente, que por sua vez se
 apresentavam em todas as direções nas suas relações com o MOI (Figura 3). 
O acesso transcutâneo inferior é consagrado nas blefaroplastias e como acesso para o
 tratamento do terço médio da face [3]. Ao investigarmos as retrações palpebrais,
 verificamos que podem ser causadas por excesso de retirada cutânea, contração
 cicatricial do septo, falha da suspensão do terço médio da face quando realizada ou
 denervação da porção pré tarsal do MOI [4]. Alguns trabalhos sugerem que a causa
 desta retração é a diminuição do tônus do MOI pré tarsal, associada à frouxidão do
 sistema ligamentar profundo da face [5]. Alguns trabalhos mostram que em alguns
 casos, a condição patológica do MOI, mesmo que com pequenas alterações de
 posição, ou seja, sem grandes retrações, leva a falha da bomba lacrimal traduzida
 clinicamente por epífora. 
Estas retrações e complicações pós-operatórias têm se tornado desafios da nossa
 prática diária (Figura 4) e, apesar de termos conseguido obter bons resultados no
 tratamento destes pacientes, o aperfeiçoamento de novas técnicas de correção passa
 primordialmente pelo desenvolvimento de conceitos que identifiquem as causas
 destes problemas, assim como a sua prevenção. O achado principal a ser relacionado
 com nosso estudo é a confirmação da mudança do padrão anatômico desta inervação,
 que passa de paralela às fibras musculares do MOI para sua verdadeira posição
 perpendicular às mesmas. Fato este que nos leva a inferir que a secção do MOI em
 sua porção pré septal para a abordagem das bolsas gordurosas, inevitavelmente cursa

  



 com a secção destes ramos nervosos em algum grau. 
Como visto em nosso estudo microscópico, podemos também crer que a simples
 transfixação do MOI em qualquer dos seus sentidos associada à eletrocoagulação,
 leva a algum grau de secção nervosa e consequente denervação.
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Figuras

Índice

Figura 1 - Novo modelo anatômico onde visualizamos os ramos do nervo zigomático
 penetrando perpendicularmente no músculo orbicular inferior em sua porção orbitária.

Figura 2 - Dissecção anatômica onde visualizamos dois ramos do nervo zigomático
 (A,B) e uma artéria acessória (C), penetrando perpendicularmente no músculo
 orbicular inferior (D). O SMAS se encontra identificado (E).

Figura 3 - Estudo histológico onde visualizamos o músculo orbicular inferior (MO) em
 sentido longitudinal e dois ramos nervosos (N) em sentido perpendicular às fibras
 musculares e 1 ramo em sentido oblíquo (N). (HE x 100)
 
Figura 4 - Paciente 54 anos, com 6 meses de pós-operatório de blefaroplastia inferior
 transcutânea com grande retração palpebral inferior. Foto em close-up. 
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Estudo anatômico e correlação clínica  da artéria e veias mamárias internas
 como  receptores do TRAM microcirúrgico.

 

Introdução:

Índice

A anastomose nos vasos mamários internos são elegíveis na reconstrução tardia de
 mama utlilizando-se o retalho microcirúrgico transverso do músculo reto abdominal. 
 As dificuldades envolvendo as técnicas microcirúrgicas para  a reconstrução de mama
 estão mais associadas aos vasos receptores, especialmente em pacientes irradiadas.
 Nota-se ainda, clinicamente, algumas variações macroscópicas constantes dos vasos
 de acordo com o hemitórax.. Baseado em estudo anatômico próprio e da literatura
 disponível realizamos uma correlação clínica retrospectiva do possível impacto da
 variabilidade anatômica  nas  reconstruções realizadas com esta técnica.  

Pacientes e Métodos: 

Índice

Estudo anatômico: os vasos mamários internos foram analisadas em 12 cadáveres  
 femininos. Foram analisados os segmentos retirados de 3º espaço intercostal
 bilateralmente, estudados o padrão de distribuição, diâmetro , a distância entre os
 vasos e a borda esternal . Estudo clínico retrospectivo: Entre janeiro de 2001 até
 junho de 2004, 23 pacientes receberam indicação de reconstrução mamária tardia
 com TRAM microcirúrgico, de acordo com as indicações:grande defeito torácico,
 plastrão irradiado, abdome não doador, tabagismo  e comorbidades.  Todas as
 pacientes foram submetidas a  tratamento quimioterápico e radioterápico prévio. A
 técnica microcirúrgica com anastomose nos vasos mamários internos  foi empregada
 em  apenas 8 delas.  

  



Resultados: 

Índice

Estudo anatômico: Foi observada a freqüência de uma artéria e duas veias  em 11 dos
 cadáveres estudados(tipoII),  em um cadáver apenas um veia medial bilateralmente
 (tipo IA). Os diâmetros dos vasos à esquerda apresentam-se menores
 significantemente em relação aos da direita sendo observado em todos os cadáveres.
 O diâmetro médio da artéria mamária direita foi de  1,49mm, da veia medial 2.09mm,
 da veia lateral 1,39mm.  O diâmetro médio da artéria mamária esquerda foi de
 1.29mm, da veia medial 1,3mm, da veia lateral 1,09. A distância  dos vasos à borda
 esternal à direita variou de 10-16mm, à esquerda de 10-17mm. Estudo clínico: Da
 análise retrospectiva, 6 pacientes não foram submetidas ao TRAM microcirúrgico por
 estarem em controle da doença, 3 pacientes com reconstrução à esquerda foram
 reconstruídas por outras técnicas por evidência de fibrose e pequeno diâmetro dos
 vasos receptores no per-operatório, sendo  2 as pacientes a serem reconstruídas a
 direita que tiveram opção por outra técnica por este motivo, duas pacientes foram
 contra-indicadas pelo resultado prévio da dopplerfluxometria, sendo que as
 reconstruções seriam à esquerda. Das reconstruções realizadas com anastomose nos
 vasos mamários internos, foram 4 à esquerda, sem perdas de retalhos e uma
 trombose venosa reversível,e 4 à direita, uma perda de retalho de perfurante, uma
 trombose arterial reversível.

Conclusão:

Índice

Os vasos mamários internos como receptores são de grande valor na reconstrução de
 mama microcirúrgica, quanto a diferença do diâmetro dos vasos em cada hemitórax
 não se faz expressiva a dificuldade técnica e complicações imediatas, porém, as
 pacientes foram irradiadas, o que se faz de maior fator de impacto nas indicações na
 nossa instituição.
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Estudo Comparativo entre o uso de Nitrato de Cério Associado a Sulfadiazina
 de Prata e Colagenase com Cloranfenicol no Tratamento de Úlceras de
 Membros Inferiores

Introdução

Índice

As úlceras de membros inferiores constituem um problema crônico, muitas vezes de
 difícil solução, sendo responsáveis por considerável impacto econômico e social.
 Diversas modalidades de tratamento são utilizadas, desde o tratamento cirúrgico até
 o tópico, sendo que este último será abordado neste estudo.1
Uma terapêutica tópica utilizada há muitos anos no tratamento de úlceras crônicas de
 membros inferiores é a colagenase. Esta apresenta duas ações: desbridante químico
 do tecido necrótico e acelerador do processo de granulação. 2, 3  
A aplicação tópica do Nitrato de Cério associado a Sulfadiazina de Prata é uma nova
 opção terapêutica tópica para queimaduras, úlceras crônicas, traumáticas, escaras de
 decúbito e outras lesões dermatológicas.
A atividade da sulfadiazina de prata resulta da dissociação da sulfadiazina e da prata.
 A prata reage com a membrana citoplasmática da bactéria, enquanto a sulfadiazina
 atua como agente bacteriostático e interfere na síntese do ácido fólico.4 O cério
 mostra ter importante ação imunomoduladora a partir de estudos em pacientes com
 queimaduras. Sua eficácia estaria na inativação da “toxina da pele queimada” ou
 complexo lipoprotéico (L.P.C.), descrito por Sparkes, Allgower, Schoenenberger e col.
 O LPC seria o principal responsável pela falência imunológica clinicamente observada
 nesses pacientes. 5 O metal cério possui ainda uma propriedade interessante de

  



 ocasionar a precipitação de cálcio presente no exsudato (Boeckx e col, 1992),
 observada em seu uso tópico em feridas de pele. O cério desloca a ligação cálcio-
pirofosfato de cálcio, formando uma fina película no leito da lesão. Esta auxilia na
 manutenção de um ambiente livre de microorganismos, além de contribuir para que a
 reepitelização ocorra de maneira mais homogênea.  6
Deste modo, acreditamos que a utilização dessa associação de substâncias possa ter
 boa aplicabilidade em outros tipos de úlceras, e não apenas nas queimaduras. Em
 casos de úlceras crônicas, úlceras venosas ou arteriais, pé diabético, úlceras de
 pressão e feridas cirúrgicas, a possível neutralização local de imunocomplexos, bem
 como a potente ação antimicrobiana poderia sugerir o seu uso como novo adjuvante
 tópico. 7

Objetivo

Índice

 O presente estudo tem por objetivo avaliar os resultados do tratamento tópico de
 úlceras crônicas de membros inferiores com o Nitrato de Cério a 0,4% associado a
 Sulfadiazina de Prata a 1%, comparando-o com o de Colagenase associado a
 Cloranfenicol em casos crônicos refratários a tratamento convencional prévio; assim
 como avaliar a relação de custo-benefício do uso de ambos os medicamentos.

Materiais e Métodos

Índice

Foram selecionados pacientes com úlceras de membros inferiores divididos
 aleatoriamente em 2 grupos, de acordo com o tratamento tópico utilizado. Dos 30
 pacientes avaliados treze receberam o composto de nitrato de cério a 0.4% e
 sulfadiazina de prata a 1% (Dermacerium®), enquanto dezessete usaram o creme de
 colagenase associado a cloranfenicol.  Nenhum dos outros tratamentos clínicos
 sistêmicos em andamento foi interrompido. Os pacientes estavam clinicamente
 compensados das doenças de base.
 O estudo foi realizado simultaneamente nos ambulatórios de cirurgia plástica do
 Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e do Hospital Escola Wladimir
 Arruda da Universidade de Santo Amaro. Todos os pacientes tiveram seguimento de
 dez semanas, com retorno semanal aos ambulatórios. 
 O mesmo médico examinador observou a evolução das úlceras de todos os pacientes,
 realizou troca do curativo com a aplicação da terapia local proposta e tirou fotos,
 demonstrando o seguimento do aspecto das lesões. A área de redução de cada úlcera
 foi calculada a partir das fotografias com a utilização do programa de computador
 denominado Image Tool.
 Todos os pacientes estavam cientes do estudo e assinaram o termo de consentimento
 livre e esclarecido.

Resultados

Índice

Conforme os critérios de inclusão descritos na metodologia, foram selecionados 30
 pacientes portadores de úlceras de membros inferiores, divididos aleatoriamente em
 dois grupos. No grupo que usou o Dermacerium seis apresentavam úlcera varicosa,
 sete úlceras mistas (três com úlcera diabética associada a hipertensiva, três com
 úlceras diabética associada a varicosa e uma hipertensiva associada a varicosa). No
 grupo da Colagenase nove apresentavam úlcera varicosa e oito mistas (uma úlcera
 diabética mais varicosa, uma hipertensiva mais varicosa e diabética, duas hipertensiva
 mais varicosa e quatro com úlcera diabética mais hipertensiva). 
Nenhum dos casos apresentou qualquer efeito colateral local ou sistêmico com o uso
 de ambas as drogas. Os pacientes que receberam nitrato de cério associado a
 sulfadiazina de prata referiram importante melhora da dor local após o início da
 aplicação do produto, mesmo nos casos em que não obtivemos resultado satisfatório
 de tratamento da úlcera. A melhoria da sintomatologia local e a facilidade da aplicação
 do produto foram muito importantes para o seguimento do tratamento, conforme
 informaram os pacientes.  Em relação a colagenase a melhora da dor não foi tão
 significativa.



Fig. 1 – Paciente diabético, lesão inicial à esquerda e após 10 semanas de tratamento
 com sulfadaizina de prata e nitrato de cério, à direita

O gráfico abaixo expressa a média da porcentagem de variação das úlceras tratadas
 com ambas as drogas. Enquanto que com o uso da colagenase a média de variação
 obtida no final de 10 semanas de tratamento foi de -40.8%, com o nitrato de cério
 associado a sulfadiazina de prata foi de -60,6%.
 

 Foi utilizado em média de um tubo por semana para cada paciente. Considerando que
 um tubo de 30g de colagenase associado a cloranfenicol custa R$ 21,00 e um tubo
 com a mesma quantidade de nitrato de cério associado a sulfadiazina de prata, R$
 17,00; no final de dez semanas a diferença foi de R$ 40,00 a menos no tratamento
 com nitrato de cério associado a sulfadiazina de prata. Desta forma a relação custo-
benefício do uso de nitrato de cério associado a sulfadiazina de prata foi melhor.

Conclusão

Índice

A associação do Nitrato de Cério e Sulfadiazina de Prata no tratamento das úlceras
 crônicas de membros inferiores apresentou-se mais eficaz em relação a colagenase,
 além de apresentar melhor custo-benefício, tornando-se uma alternativa nova e
 efetiva para uso tópico.
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Estudo comparativo para extração óssea em enxerto alveolar

Resumo

Índice

Atualmente, muitos centros de cirurgia craniofacial advogam a enxertia óssea alveolar
 secundária, acreditando que este seja o tempo satisfatório para a migração e erupção
 do canino pelo enxerto ósseo. O tecido ósseo preferido para o enxerto é o esponjoso.
Em um estudo prospectivo realizado em nossa instituição - Hospital SOBRAPAR -
 Campinas-SP, comparamos duas técnicas cirúrgicas para a retirada de tecido ósseo,
 da crista ilíaca, sendo uma com o uso de osteótomos e outra com um extrator ósseo
 desenvolvido em nossa instituição. Foram estudados os seguintes dados: tempo
 cirúrgico, sangramento transoperatórios, tamanho da cicatriz, tempo de dor e
 parestesia no pós-operatório.
Todos os pacientes selecionados foram atendidos e operados no Hospital da
 SOBRAPAR no período de maio de 2002 a fevereiro de 2004, seguindo-se protocolo
 pré-estabelecido.
Foram selecionados vinte e dois pacientes, divididos em dois grupos:
- Grupo 1: submetidos à retirada de osso com a utilização de osteótomo.
- Grupo 2: submetidos à retirada de osso com a utilização de extrator ósseo
 desenvolvido em nossa instituição.

Resultados

Índice

Em relação ao tempo cirúrgico, o grupo 2 apresentou redução significativa em relação
 ao grupo 1, assim como o sangramento trans operatório. Quanto à parestesia, o
 grupo 1 apresentou tempo médio de 19 dias e no grupo 2 foi de 4,6 dias . A dor no
 pós-operatório, no grupo 1 teve média de 10,45 dias e no grupo 2, de 3,54 dias. No
 que se refere ao aspecto cicatricial, no grupo 1 o tamanho médio da cicatriz foi de 4
 cm e no grupo 2 de 2 cm.
Conclusão 
A crista ilíaca mostrou-se uma excelente área doadora de tecido ósseo esponjoso no
 que se refere à quantidade e qualidade.
A utilização do extrator ósseo mostrou-se prática, eficaz e segura, associado a
 resultados estéticos e funcionais superiores à técnica cirúrgica usual (com osteótomo).

Summary

Índice

Currently, many centers of craniofacial surgery advocate the secondary alveolar tisuue
 graft (for 9 to 11 years), believing that this is the satisfactory time for the migration
 and eruption of the tooth by bone graft. 
The alveolar bone tissue (spongy) is the preferred for graft, and one of the main givers

  



 areas is the iliac crest, that it makes possible a great amount of tissue. 
A study made of our institution (Hospital SOBRAPAR) comparing two surgical
 techniques to remove the tissue bone from the iliac crest; with the use of osteotome
 and a bone extractor developed in our institution. They had been compared the
 surgical time, the bleed during the surgery, the size of the scar, the time of pain and
 paraesthesia in the postoperative. 
The iliac crest revealed to an excellent area tissue bone spongy  giver refferring the
 quantity and the quality. 
The use of the bone extractor revealed practical, efficient, insurance and associate with
 the functional and aesthetic results superiors to the usual surgical technique, with
 osteotome.
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Estudo da ação da Streptoquinase e do Allopurinol em retalhos cutâneos em
 ilha submetidos a isquemia prolongada - estudo experimental em ratos

Introdução:

Índice

Os estudos em lesão tecidual por isquemia e reperfusão tiveram um grande avanço
 nas duas últimas décadas. O interesse científico e clínico em entender estes
 mecanismos deve-se ao refinamento tecnológico das técnicas de reconstrução com
 retalhos, por exemplo retalhos microcirúrgicos, em Cirurgia Plástica, Ortopedia,
 Cirurgia de Cabeça e Pescoço entre outras especialidades ; bem como em estudos em
 infarto do miocárdio e transplantes de órgãos.
Sabe-se que a lesão tecidual não deve-se apenas a privação do oxigênio devido a
 isquemia ,mas principalmente pela formação dos radicais livres derivados do oxigênio
 oferecido pela reperfusão.
Vários fármacos têm sido utilizados experimentalmente no intuito de melhorar a
 sobrevida de retalhos submetidos a isquemia.
O Allopurinol, droga amplamente utilizada na prática clínica no tratamento da
 hiperuricemia, é um inibidor da xantina oxidase, levando em última instância a
 prevenção da formação de radicais livre.
A Streptoquinase, droga com ação trombolítica, foi descoberta em 1933 a partir do
 grupo C do Streptococo b hemolítico(46).Sua ação consiste na conversão do
 plasminogênio na enzima plasmina proteolítica, que é uma substância fibrinolítica
 primária endógena.
Nosso estudo visou analisar o efeito do Allopurinol ,da Streptoquinase e da ação entre
 elas na sobrevivência de retalhos submetidos a isquemia prolongada.

Materiais e Métodos:

Índice

Foram utilizados 48 ratos machos da raça Wistar, com peso entre 300 e 350

  



 g,divididos em 4 grupos de 12 ratos cada
Os procedimentos experimentais iniciaram-se com a anestesia dos animais com
 pentobarbital (uso veterinário) na dose de 35mg/kg por via intarperitoneal. A seguir
 os ratos foram posicionados em pranchas rígidas e submetidos a tricotomia das
 regiões abdominal e inguinal.
Então os limites (3,0 X 6,0 cm) do retalho eram demarcados sobre a pele do animal a
 partir da linha média ( limite lateral esquerdo) e região inguinal direita (limite
 inferior).
Com ajuda de um microscópio microcirúrgico o feixe vasculo nervoso dos vasos
 epigástricos inferiores era dissecado clampeando, dessa forma, apenas os vasos.O
 retalho era suturado ao seu leito com suturas de mononylon 5.0 Os clamps
 microcirúrgicos permaneceram por 8 horas em isquemia arterial e venosa
 normotérmica, quando após este período, o clamp era retirado, e cada rato recebeu,
 através de um cateter de silicone de 0.7 mm introduzido na veia femoral esquerda, a
 farmacoterapia correspondente ao seu grupo.
GRUPO 1: 1 ml de cloreto de sódio a 0.9%.
GRUPO 2: 1 ml de solução de allopurinol contendo 100mg/kg.
GRUPO 3: 1 ml de solução contendo 10.000 unidades internacionais de streptoquinase.
GRUPO 4: 1 ml de solução da associação das duas drogas nas doses já estabelecidas.
Os animais foram mantidos em gaiolas individuais com água e ração ad libitum, sob
 observação diária até o sétimo dia , quando eram novamente anestesiados, fixados na
 prancha para transposição gráfica das áreas viáveis e necróticas do retalho para uma
 folha de acetato transparente sobreposta ao retalho.O animal era então
 sacrificado.Estas imagens foram escaneadas e analisadas as porcentagens entre as
 áreas viáveis e a área total do retalho.

Resultados:

Índice

Analisados após o 7°PO os ratos do grupo controle apresentaram 42,2% de necrose,os
 que receberam allopurinol apresentaram 39,9% de necrose e o grupo que receberam
 estreptoquinase tiveram 36,24%.Com a associação das drogas  os ratos
 apresentaram 41,69% de necrose do retalho.Apesar de apresentarem pequena
 melhora com o uso dos fármacos,não houve diferença estatística entre os grupos
 (p<0,01).A análise estatística foi realizada pelo programa SPS.

Discussão:

Índice

Um melhor entendimento dos fatores responsáveis pela necrose tecidual tem
 implicações significativas em trauma,transplantes de órgãos,infarto do
 miocárdio,lesões vasculares e cirurgia reconstrutiva sobretudo na microcirurgia. Além
 disso, 25% dos retalhos pediculados apresentam algum grau de necrose parcial.
Nos casos dos retalhos ,há um estado hiperadrenérgico decorrente da secção das
 terminações nervosas do sistema nervoso simpático pelas bordas cutâneas do retalho.
 Há um acúmulo de neurotransmissores levando a uma vasoconstricção e oclusão
 temporária,porém completa dos capilares. Desde o início da confecção do retalho o
 tecido já está submetido a algum grau de isquemia.Quando a ação dos
 neurotransmissores é clareada, os capilares tornam-se dilatados permitindo a
 reperfusão, porém esta ação pode durar de 8 a 30 horas.
Quando ocorre trombose do pedículo há um rápido aumento de pressão intraluminal
 com edema intersticial,qual age como barreira para difusão do oxigênio e leva a lesão
 das células endoteliais com destruição das thigh junctione exposição da matriz
 subendotelial. Plaquetas aderem a matriz subendontelial mediadas por colágeno
 ,fibronectina e factor de Von Willebrand.
Plaquetas ativadas degranulam liberando ADP e serotonina, que induzem a agregração
 de outras palquetas.Há liberação de trombina levando a conversão de fibrinogênio em
 trombo.
Além disso, as células endoteliais lesadas perdem suas propriedades antitrombóticas e
 fibrinolíticas deixando de secretar prostaciclina, que é um potente vasodilatador e
 antiagragante plaquetário. Desta forma há um estado de hipercoagulubilidade local
 que contribui para a trombose da microcirculação.
Com a isquemia, as reservas de ATP são consumidas e há acúmulo de hipoxantina,
 além disso há conversão irreversível da forma fisiológica da enzima xantina



 desidrogenase em xantina oxidase e estas substâncias vão se acumulando no tecido
 enquanto o tecido estiver submetido à isquemia.
Em qualquer estado de hipoperfusão estes mecanismos são ativados normalmente e
 estão em equilíbrio com mecanismos quelantes de radicais livres como as enzimas
 endógenas : superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase.
A xantina oxidase converte a hipoxantina e a xantina em ácido úrico usando como co-
fator o oxigênio molecular oferecido na reperfusão, desta reação são liberados os
 radicais livres derivados do oxigênio.Essas moléculas possuem um elétron não
 pareado em seu último orbital, o que lhe confere um alto poder reativo. Estes
 radicais, peróxido, superóxido e hidroxila; destroem a integridade da arquitetura da
 microvascular através da peroxidação lipídica dos componentes da menbrana celular e
 organelas além de lesarem a membrana basal do endotélio através da desagregação
 do ácido hialurônico.
A isquemia também leva ao aumento da expressão das moléculas de ICAM-2
 responsáveis pela agregação leucocitária ao endotélio 
Estes eventos de hipercoagulubilidade,lesão por radicais livres,agregação leucocitária,
 edema intersticial, vasoespasmo e estase , levam a trombose irreversível da
 microcirculação. Quanto antes esta cascata for revertida, maior será a chance de
 salvar o tecido.
Isquemia secundária em um retalho microcirúrgico freqüentemente não é detectada
 nos estágios iniciais e torna-se clinicamente aparente quando a oportunidade de
 salvar o retalho não mais existe; apesar da revisão das anastomoses e patência das
 mesmas o retalho não perfunde e necrosa, isto é o que chamamos de fenômeno de
 NO REFLOW, ou seja , a não perfusão devido a trombose da microcirculação e não do
 pedículo.
Neste contexto alguns fármacos vêm sendo empregados na tentativa de minimizar e
 prevenir estes eventos. Nosso estudo visou analisar os efeitos da Streptoquinase
 (trombolítico) e do Allopurinol (inibidor da xantina oxidase) em retalhos cutâneos
 submetidos a isquemia prolongada.
Foi determinado o período de 8 horas como isquemia prolongada e a administração
 das drogas no momento da reperfusão , na tentativa de estudar o uso das drogas
 como terapia de resgate.
A melhora da sobrevida dos retalhos que receberam a Streptoquinase, o Allopurinol e a
 associação de ambas não mostrou diferença estatística significativa nesta série.
A maioria dos estudos evidenciou efeitos benéficos do Allopurinol utilizado como pré
 tratamento momentos antes elevação do retalho ou antes da reperfusão, bem como
 melhoria na tensão da cicatriz e migração de fibroblastos em feridas isquêmicas em
 ratos tratados com Allopurinol.
Vale ressaltar que estudos realizados em porcos não mostraram diferença estatística
 no uso do Allopurinol, o que deve-se ao fato do nível de xantina oxidase ser 40 vezes
 maior na pele dos ratos comparado com a pele de porcos e humanos.
Já a Streptoquinase , consagrada na prática clínica como terapia em infartos do
 miocárdio entre outras funções, parece exercer melhor efeito quando realizada como
 wash out, ou seja, a perfusão exclusiva do retalho com a solução trombolítica sob
 pressão maior que a do animal na tentativa de reverter os processos que levam ao no
 reflow.
Uma vez estabelecida a trombose da microcirculação a pressão arterial do animal
 parece não ser suficiente para levar as drogas até o tecido criticamente isquêmico o
 que acreditamos ter sido a causa da não melhora significativa do uso do trombolítico e
 do inibidor da xantina oxidase nesta série.
Pesquisas com diferentes esquemas terapêuticos, diferentes períodos de isquemia e
 diferentes tecidos tornam-se cada vez mais necessárias para entender e minimizar a
 lesão de isquemia e reperfusão, melhorando assim os resultados cirúrgicos,funcionais
 e sociais para pacientes vítimas deste tipo de lesão.

Conclusão:

Índice

A administração sistêmica de Allopurinol ,da Streptoquinase e da associação destas
 drogas após 8 horas de isquemia mista normotérmica não apresentou melhora na
 sobrevida de retalhos epigástricos em ilha em ratos.
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Gráfico dos Resultados:
Figura 1: Esquema da lesão de isquemia-reperfusão.
Figura 2: Cascata de formação de radicais livres.
Figura 3: Retalho epigástrico dissecado.
Figura 4: Pedículo arterio venoso epigástrico inferior .
Figura 5:Clampeamento do pedículo arteriovenoso.
Figura 6: Retalho suturado.
Figura 7:Necrose parcial  (observada no 7° PO). 
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Estudo da Incidencia e Tratamento dos Tumores Cutaneos Malignos em 4000
 Pacientes

Introdução

Índice

A exposição solar , principalmente na idade juvenil, corresponde a um importante fator
 de risco para o desenvolvimento do câncer de pele, apesar disso, no nosso pais,
 31.9% ou menos das pessoas são orientadas quanto a prevenção da doença 1.
Dos tipos de tumores, a frequência  e semelhante na literatura, principalmente a sul
 americana, cujo principal tipo histológico e o basocelular com incidência em torno de
 80% seguido pelo espinocelular, com 20% 2.3.5. Em relacao as áreas afetadas, os
 locais mais comuns são os expostos ao sol, com maior predomínio na face2.3. As
 faixas etárias correspondem a  indivíduos nas 6ª. e 7ª. décadas de vida que relatam,
 na maioria das vezes, grandes exposições solares quando mais jovens3.
Para um bom prognostico, e necessário que a doença seja prevenida e que o
 diagnostico seja precoce. Assim, o presente estudo visa estudar a freqüência e
 localização mais comuns dos tumores cutâneos em um elevado numero de pacientes, 
 contribuindo, assim, com a divulgação e esclarecimento das  orientações e campanhas
 sobre neoplasias malignas de pele.

Método

Índice

Foram analisados retrospectivamente os exames de anatomo – patológico de 4000
 pacientes atendidos e operados no Hospital São Cristóvão entre o período de Agosto
 de 1994 a dezembro de 2003. Os dados foram compatibilizados no programa EPI-
INFO v 1.0- 2000 e as freqüências analisadas quanto as localizações, sexo, idade e
 tipo de tumor.

Resultados

Índice

Dos 4000 pacientes, 1379 (34%) foram de tumores malignos, 47.5% eram homens e
 52.5%, mulheres, a mediana de idade foi de 65 anos e os locais mais comuns foram a

  



 face, seguida pelos membros superiores e inferiores. Os tipos histológicos mais
 comuns foram os basocelulares (77%) seguidos dos carcinomas epidermoide (21.8%)
(Vide gráficos).
  
Discussão

Índice

Apesar de serem passiveis de prevencao, os tumores de pele são a forma mais comum
 de câncer. Os resultados demonstraram as principais características dessa doença
 incidencia principalmente em indivíduos na 7ª. década de vida com historia de
 exposição solar previa. Os locais de acometimento são os mais  expostos ao sol,
 sendo que o mais acometido e a face, ou seja,  a principal  área  sem  proteção (Vide
 figura).

Conclusão

Índice

Conclui-se que os tumores malignos de pele incidem em 34% dos total dos tumores e
 seu aparecimento aumenta proporcionalmente com a idade dos indivíduos.
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Estudo Das Variações Anatômicas do Nervo Calcaneal Medial na População
 Brasileira: Estudo Preliminar

 Introdução:

Índice

O correto entendimento da anatomia do nervo tibial e de seus ramos é de importância
 fundamental para o diagnóstico e tratamento da síndrome do túnel do tarso, dor em
 calcâneo, lesões de partes moles e ósseas de tornozelo, bem como no tratamento de
 problemas adquiridos, como neuromas.1,2,4,5 Atenção especial deve ser dada à
 região calcânea, pois além de importante na avaliação da sensibilidade da região é
 também local freqüentemente acometido por lesões tróficas. A inervação dessa região
 encontra-se descrita em livros texto de forma pouco detalhada e incompleta.3
 

Métodos:

Índice

 

Foram estudados 13 cadáveres frescos, 10 do sexo masculino e 3 do sexo feminino,
 com idade média de 58,1 anos, peso médio de 70 Kg, altura média de 1,74m nos
 quais foram dissecadas as regiões calcâneas mediais de 21 pés: 10 à direita e 11 à
 esquerda. A seguir foram classificados de acordo com os padrões anatômicos
 descritos por Delon em 2003 (Figura 1).
 

Resultados:

Índice

Levando-se em consideração o número de nervos calcaneos mediais, foram
 encontrados: um único ramo em 66,66 % dos casos, dois ramos em 28,57% e três
 ramos em 4,64%. Não foi encontrado nenhum membro com quatro ramos calcâneos

  



 mediais.
Quanto a origem, em 31,03% das vezes havia um ramo único proveniente do nervo
 tibial; em 17,24% origem única no nervo plantar medial; 6,89% com origem nos
 nervos plantares medial e lateral (dois ramos); 3,44% originados nos nervos plantar
 lateral e tibial posterior (dois ramos); 3,44% com origem nos três nervos; e 6,89%
 em que dois ramos originaram-se no nervo plantar medial e um no plantar lateral.
 

Discussão:

Índice

A preocupação com uma melhor descrição da anatomia sensitiva do território calcâneo
 tem início em 1984, com o estudo de Mackinnon et al 2 após o qual, seguiram-se
 outros estudos com esse intuito, porém ainda sem o detalhamento necessário. Com o
 crescimento do número de cirurgias descompressivas houve a necessidade de uma
 melhor descrição dos padrões de anatomia nervosa sensitiva da região. Isso foi feito
 no estudo de Delon et al 1 em 2002 que, entretanto, utilizou pacientes que foram
 submetidos à cirurgias descompressivas do túnel do tarso. Neste estudo, relatou a
 ocorrência de mais de um ramo sensitivo, proveniente do nervo tibial e suas
 subdivisões, para inervação do calcâneo em 64% dessas cirurgias. A seguir
 classificou-as em padrões de anatômicos de ocorrência.1
Em nosso estudo, os mesmos parâmetros foram utilizados, porém estamos realizamos
 o mesmo em cadáveres frescos, no intuito de obter uma amostragem mais fidedigna
 aos padrões populacionais. Assim, os resultados obtidos, ainda que em um número
 pequeno de casos, esperadamente são diferentes dos apresentados naquele estudo.
 

Conclusão:

Índice

 

Há uma grande variação na inervação do nervo calcâneo medial. O conhecimento das
 variações anatômicas do mesmo pode prevenir a formação iatrogênica de neuromas e
 melhorar nosso entendimento da variação de sintomas relacionados às síndromes
 compressivas tarsais. Devido ao baixo número de casos dissecados, não podemos
 ainda estabelecer em padrão anatômico para a população brasileira.  
 
Figuras

Índice

  I     II  III      IV

Figura 1 : Padrões anatômicos descritos por Dellon et al.1

Figura 2 : Número de ramos calcâneos mediais encontrados 
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Estudo de 20 anos dos casos de Trigonocefalia do Hospital de Reabilitação de
 Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo - câmpus de Bauru.

Introdução.

Índice

Craniosinostose é o termo que se refere ao fechamento precoce de uma ou mais
 suturas do crânio.   Conhecida desde à Antigüidade e primeiro estudada por Virchow
 em 1851.   É designado  trigonocefalia ao fechamento específico da sutura
 metópica.      Correspondendo de 4-10% dos casos de craniosinostoses; acometendo
 1 a cada 15-30 mil nascimentos e relação homem:mulher de 3:1.
Apresentação clínica com fronte em quilha (fig.1,2), hipoteleorbitismo, órbitas
 triangulares e freqüentemente associada à retardo do desenvolvimento neuro-psico-
motor.

Objetivo.

Índice

Avaliar as características dos casos de Trigonocefalia no período de 06/1984 à
 06/2004.
Material e Método.
20 pacientes foram estudados quanto à: idade na avaliação inicial; presença de fissura
 lábio-palatal associada; cirurgia realizada; condição de desenvolvimento neuro-psico-

  



motor.
Resultados.
-Idade na avaliação inicial: 3 meses a 6 anos e dois meses; média de 2 anos
-Idade na cirugia: 7 meses a 8 anos e oito meses; média de 3 anos e seis meses
-11 pacientes (55%) eram portadores de fissuras lábio palatinas;
-1 faleceu por malformação cardiovasucular;
-7 pacientes (35%) apresentavam algum grau de retardo no desenvolvimento neuro-
psico-motor.

Discussão.

Índice

A idade média de 2 anos para avaliação inicial é considerada tardia ao passo que a
 cirurgia é preconizada entre 9-11 meses.   Estabelecemos a presença de outras
 malformações mais graves; fator social; orientação inadequada pelo pediatra como
 motivos para este atraso.   A alta associação com fissura lábio-palatina (55%) está
 relacionada com o caráter assistencial do HRAC.   O procedimento cirúrgico realizado
 consistindo de remodelamento órbito-frontal (fig.3,4,5) com abordagem coronal e
 fixação dos fragmentos com fios de Kirshner foi considerado satisfatório do ponto de
 vista de resultados estéticos (fig.6) com satisfação dos pais e da equipe bem como
 isenção de complicações como recidivas, infecções ou óbitos.
Destacamos a maior incidência de casos com retardo no desenvolvimento neuro-psico-
motor nesta casuística (35%) do que o esperado na literatura (15-30%), onde as
 possíveis causas levantadas foram: fatores de ordem social e a  idade em que foi
 realizada à cirurgia.

Conclusão.

Índice

Concluímos que:
-A idade média de início de acompanhamento e de cirurgias de nossos pacientes é
 maior que a recomendada pela literatura;
-As fissuras de lábio e palato são as malformações associadas mais freqüentes;
-O tratamento cirúrgico teve resultados satisfatórios;
-A incidência de retardo no desenvolvimento neuro-psico-motor é maior que a
 esperada.
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Estudo epidemiológico dos pacientes portadores de lesões tumorais cutâneas,
 encaminhados por serviços de dermatologia, atendidos no Hospital Sobrapar
 em Campinas - SP

Objetivos:

Índice

Apresentar uma análise da prevalência referente ao sexo, idade, raça, exposição solar,
 tempo de aparecimento da lesão,  localização, características, quadro clínico,
 tratamento cirúrgico realizado e diagnostico anátomo patológico das lesões tumorais
 cutâneas dos pacientes atendidos no hospital SOBRAPAR, encaminhados por serviços
 de dermatologia .

Pacientes e métodos:

Índice

De acordo com protocolo pré estabelecido, desenvolvido pela equipe de cirurgia
 plástica do Hospital SOBRAPAR em Campinas - SP, foram estudados um total de 78
 pacientes atendidos em 9 meses (abril a dezembro de 2003), coletando-se os dados
 acima  e   os dados cadastrados em sistema informatizado.

Resultados:

Índice

Dos 78 pacientes, 61,5% eram do sexo masculino , 87% tinham mais de 50 anos,
 100% eram brancos, 61,5% apresentaram exposição solar profissional, 79,4% das
 lesões apareceram há menos de 5 anos, 84,6% estavam localizados em face e
 pescoço, 37,1% eram lesões elevadas, 60,2% apresentavam sangramento, 52,5%
 descamavam, 44,8% eram de coloração rósea, 76,9% eram menor que 25 mm de
 tamanho, 56,4% foram excisadas e fechadas primariamente e 56,4% eram
 carcinomas baso celulares.

Conclusão:

Índice

O perfil clínico, epidemiológico e anátomo patológico dos pacientes portadores de
 lesões tumorais cutâneas, foi o de um paciente do sexo masculino, com mais de 50
 anos, branco, submetidos à exposição solar em sua vida profissional, com lesões de
 aparecimento há menos de 5 anos, localizadas em face, elevadas, que sangravam,
 descamavam, de coloração rósea, menores que 25 mm, tratadas com excisões

  



 primárias e com diagnóstico anátomo patológico de carcinoma baso celular.

Objective:

Índice

To develop an epidemiological  analysis on patients with skin tumors at SOBRAPAR'S
 Hospital, according to sex, ethnic group, age, solar exposure, period of time from the
 beginning of the pathology, place, clinical manifestations, surgical treatment done and
 microscopic diagnosis. 

Patients and methods:

Índice

According to pre-established protocol, developed by the plastic surgery team, there
 were studied 78 patients during 9 months ( april to december 2003), sending by
 dermatologists, collecting the data as described before.

Results:

Índice

From 78 patients, 61,5% were male, 87% have more than 50 years, 100% were
 caucasians, 61,5% have professional solar exposure during their lifes, 79,4% of the
 tumors have begun less than 5 years ago, 84,6% were in the face and cervical region,
 37,1% were not plan, 60,2% bleed, 52,5% have skin descamation, 44,8% were pink,
 76,9% have less than 25 mm of size, 56,4% were excised and closed primarily,
 56,4% were basal cells carcinomas. 
Conclusions:

Índice

The clinical, epidemiological and microscopic characteristics of the patients with skin
 tumors at SOBRAPAR, in the period of april to december 2003, is a male,   with 50
 years or more, caucasian, with solar exposure during his professional life, with lesions
 in face, elevated, bleeding, with skin descamation, pink, with less than 25 mm, and
 that were treated with excision and primary closure. The microscopic diagnosis was
 basal cell carcinoma.
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Estudo preliminar da sensibilidade tátil na região abdominal de pacientes
 submetidas à lipoaspiração

IntroduçãoÍndice

A lipoaspiração é um dos procedimentos em cirurgia plástica mais realizados. Dentre
 as várias regiões do organismo submetidas ao procedimento de lipoaspiração, o
 abdome é a região onde ela é realizada com mais freqüência. Uma das complicações
 da lipoaspiração é a alteração da sensibilidade cutânea após a operação. A
 sensibilidade desta região até o momento foi pouco estudada, principalmente se
 compararmos a avaliação pré-operatória com o pós-operatório. 
Objetivo: avaliar e comparar a sensibilidade cutânea tátil da região do abdome em
 pacientes submetidas à lipoaspiração.

Material e MétodosÍndice

Foram avaliadas 10 pacientes do sexo feminino de 20 a 40, sem antecedentes de
 operações na região avaliada, de etnia branca ou amarela, com terceiro grau
 completo ou em conclusão. As avaliações formam feitas no período pré-operatório e
 pós-operatório de 3 e 6 meses. Para determinar toque, utilizou-se o teste dos
 monofilamentos de Semmes-Weinstein (Semmes-Weinstein Pressure Aesthesiometer
 Kit). O kit usado continha vinte monofilamentos de nylon flexíveis. Na região
 abdominal os limites da área a ser testada: a) superior - linha horizontal
 perpendicular ao osso esterno no ponto de projeção caudal do apêndice xifóide, b)
 laterais - linha longitudinal coincidente com a linha axilar média à direita e à
 esquerda, c) inferior - linha transversal tangenciando a margem superior da sínfise
 púbica e linhas oblíquas na topografia dos ligamentos inguinais à esquerda e à direita.
 Dividiu-se esta área demarcada em nove quadrantes iguais. Cada um destes

  



 quadrantes menores foi novamente dividido em outros quatro quadrantes
 denominados unitários (fig1). Na região dorsal, os limites foram: a) superior - linha
 transversal que passa pelos ângulos dos acrômios; b) laterais - linha longitudinal
 coincidente com a linha axilar média à direita e à esquerda; c) inferior - linha
 transversal que passa pelas cristas ilíacas súpero-posteriores. Dividiu-se esta área em
 nove quadrantes. Cada um desses quadrantes menores foi dividido em outros quatro
 quadrantes unitários (fig2). A seguir, foi definido o ponto central de cada quadrante
 unitário onde foi aplicado o teste. O teste teve início com os filamentos mais grossos,
 seguidos por aqueles progressivamente mais finos até que a paciente não referisse
 mais sensibilidade ao toque.A lipoaspiração foi realizada com a paciente em decúbito
 dorsal, a região abdominal foi infiltrada com 500ml de solução de Klein, o volume
 aspirado foi em média de 1000ml. Utilizou-se cânulas de lipoaspiração de 3mm.

ResultadosÍndice

Utilizaram-se medidas descritivas e estimação por intervalo de confiança para análise
 estatística. Foram agrupados os 4 valores obtidos em cada quadrante menor e
 consideradas as suas médias para o  processamento dos dados (figs. 3 e 4). As
 médias dos limiares de sensibilidade pré-operatória dos quadrantes da região
 abdominal foram similares, variando de 2,99 a 3,14 gramas. Comparando-se com os
 limiares de sensibilidade nos períodos de 3 e 6 meses de pós-operatório, não se
 observou diferença estatisticamente significante nos 3 períodos avaliados.
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Estudo quantitativo da superfície corpórea de interesse para a lipoaspiração

Analisando a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), que estabelece
 parâmetros de segurança a serem observados nas cirurgias de lipoaspiração,
 propusemos-nos a quantificar a superfície corpórea, baseada na divisão das regiões
 do corpo, definidas na prática cirúrgica da lipoaspiração. 
Pesquisamos a literatura sobre lipoaspiração do contorno corporal,  assim como 
 avaliamos e utilizamos a tabela de Lund-Browder (TLB), que estabelece a
 porcentagem de superfície corpórea das diversas regiões do corpo de interesse ao
 tratamento das queimaduras corporais (TABELA1), procurando adaptá-la ao
 procedimento da lipoaspiração.
O conhecimento mais detalhado da relação entre área do corpo lipoaspirada e a sua
 porcentagem de SC torna-se necessário para que não haja uma falsa interpretação de
 que as áreas tratadas pela lipoaspiração possam exceder os limites de segurança. 
Segundo a TLB, o tronco anterior e o posterior equivalem a 13% da SC cada um.  De
 acordo com a divisão proposta pelos autores, no tronco anterior, o tórax corresponde
 a 35% e o abdôme a 65% em média, com uma variação de 3% para mais ou para
 menos, para o tórax de pacientes longilíneos e para o abdôme dos brevilíneos.
 Proporcionalmente aos 13% da TLB, o tórax anterior corresponde a 4,5%. A
 somatória das áreas AS e AM (hemitórax) corresponde a 2,25%. Assim, cada área
 torácica AS ou AM equivale a 1,125 % da SC.
A hipoderme dos hipocôndrios é tratada durante o procedimento de lipoaspiração como
 parte do abdôme e, por isso, foi incluída como parte da região abdominal.
 Corresponde em média a 65% do tronco anterior e a 8,5% proporcionalmente a TLB,
 segundo nossos achados. Dividindo-se o abdôme em 4 áreas semelhantes, cada uma
 equivale a 2,125%. As áreas submetidas a lipoaspiração, denominadas de flancos
 pelos cirurgiões plásticos, equivalem em média a 1/3 das áreas inferiores (direita e
 esquerda) da região do abdôme, definida pelos autores, correspondendo cada um a
 0,7% da SC.  As faces (anterior e posterior) do braço, que na TLB correspondem a
 2% da SC cada uma, foram divididas em duas metades,correspondendo a 1% da face
 anterior e 1%da face posterior.

  



A coxa em toda a sua extensão equivale 9% pela TLB, sendo que a metade anterior
 equivale a 4,5%. A face (anterior e posterior) foi dividida em 4 áreas semelhantes
 cada uma,correspondendo a 1.125%. A área medial (face interna) de cada coxa
 descrita nos procedimentos de lipoaspiração é equivalente à metade da área superior
 medial corresponde a 0,6% da SC; quando unida à face interna posterior, representa
 1,2%. Neste mesmo raciocínio, cada culote compreende 1,2%.
Com os resultados obtidos, através dessa metodologia, pudemos observar que a
 superfície corpórea atingida durante uma lipoaspiração de contorno corporal não
 ultrapassa, em geral, os 40% de SC determinados pelo CFM.
O objetivo deste trabalho é propor a padronização de um método para o cálculo da
 superfície corpórea para as áreas a serem tratadas pela lipoaspiração do contorno
 corporal mantendo os limites de segurança estabelecidos pelo CFM.
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Estudo retrospectivo sobre a recidiva linfonodal tardia após linfadenectomia
 seletiva negativa (pesquisa do linfonodo sentinela) no melanoma cutâneo

A técnica de pesquisa de linfonodo sentinela é comprovadamente um método preciso
 de avaliação da presença ou ausência de micrometástases de melanoma cutâneo nos
 linfonodos regionais. É sabido que a presença de metástase linfonodal de melanoma
 cutâneo é o principal fator prognóstico de sobrevida nesta neoplasia.
Logo, a identificação do status linfonodal tem importância tanto prognostica quanto
 terapêutica. 
Indica-se tal procedimento em todos os pacientes portadores de melanoma cutâneo
 sem doença disseminada com espessura de Breslow  maior ou igual a 0,75mm ou
 inferior se houver ulceração, regressão ou índice de Clark maior ou igual a IV.
Porém relatos de literatura apresentam índices de recidiva linfonodal após a pesquisa
 de micrometástase de melanoma no linfonodo sentinela ter resultado negativa da
 ordem de 4%.
Foram revisados retrospectivamente os prontuários dos pacientes submetidos a
 pesquisa do linfonodo sentinela nesta instituição no período de setembro de 1997 a
 junho de 2004. 
 Identificou-se 257pacientes que preenchiam os critérios acima mencionados. Avaliou-
se o tipo de melanoma, fase de crescimento, nível de Clark, profundidade segundo
 Breslow, índice mitótico, infiltrado inflamatório peri e intratumoral, invasões peri-
neural, vascular, linfática e sanguínea, regressão, satelitose microscópica e as
 margens cirúrgicas. Os linfonodos sentinela foram examinados em cortes seriados,
 corados com Hematoxilina e Eosina e submetidos a estudo imuno-histoquímico com 
 HMB-45 e proteína S-100.
Dos 257 pacientes apenas 5 pacientes (2%) apresentaram recidiva regional, sendo que
 em 2 destes o linfonodo sentinela não foi encontrado durante o ato cirúrgico. Apenas
 3 pacientes encontram-se vivos, sendo um deles com doença ativa. Em 1 dos casos a
 linfocintilografia foi realizada com mais de 24 horas de antecedência da cirurgia.

  



Os dados encontrados neste estudo foram semelhantes os dados da literatura mundial.
 A pesquisa do linfonodo sentinela continua sendo parte do tratamento e estadiamento
 do melanoma cutâneo, mas por se tratar de procedimento de alta complexidade
 apresenta recidiva regional em cerca de 4% dos casos, possivelmente devido a falha
 técnica cirúrgica, falha na histopatologia do linfonodo ou à progressão de célular
 tumorais que durante o ato cirúrgico se encontravam dentro de um ducto linfático, e
 que posteriormente progrediram para algum outro linfonodo regional.
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INTRODUÇÃO

Índice

A recorrência local pós-mastectomia para doença mamária maligna varia entre 5 a
 40% e é usualmente detectada ao exame clínico. Relatos da literatura onde
 recorrências microscópicas foram identificadas em cicatrizes de mastectomia sem
 suspeita clínica são raros. Este trabalho propõe avaliar a importância da análise
 histopatológica de rotina das cicatrizes de mastectomia no momento da reconstrução
 de mama, de maneira a detectar a incidência de recorrência microscópica e o impacto
 do diagnóstico precoce na sobrevida das pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Índice

Análise retrospectiva das pacientes cujas cicatrizes de mastectomia foram analisadas
 no momento da reconstrução tardia de mama no período de março de 1998 a março
 de 2004.

RESULTADOS

Índice

Foram submetidas à reconstrução tardia de mama com estudo histopatológico da
 cicatriz da mastectomia um total de 261 pacientes entre 1998 e 2004. Nenhuma
 apresentava sinais clínicos que sugerissem recidiva local e todas estavam livres de
 doença do ponto de vista oncológico. As pacientes tinham idade média de 47 anos. Os
 resultados quanto a terapias adjuvantes, são expressos na tabela 1. Os tipos
 histológicos dos tumores das pacientes analisadas estão ilustrados na tabela 2. As
 pacientes foram estadiadas segundo a classificação TNM e os resultados apresentados

  



 na figura 1, e as cirurgias realizadas são apresentadas na tabela 3.
O intervalo médio entre a mastectomia e a reconstrução foi de 2 anos e meio, variando
 de 1 ano e meio a 7 anos.
Em nenhumas das cicatrizes foram encontradas evidências de malignidade e
 recorrência microscópica.

DISCUSSÃO

Índice

Em muitos serviços, é recomendação que todas as cicatrizes de mastectomia devam
 ser submetidas à análise histopatológica na época da reconstrução. Este estudo
 sugere que este exame de rotina possa não ser necessário. Em nenhuma das
 pacientes as cicatrizes havia achados sugestivos de malignidade. Duas pacientes
 (7,7%) apresentaram recidiva local após a reconstrução, contudo a análise prévia de
 suas cicatrizes não evidenciou sinais de micrometásteses.
O exame clínico cuidadoso da paciente pelo cirurgião plástico antes da reconstrução é
 importante para identificar sinais de recorrência local ou metásteses à distância.
 Qualquer suspeita de doença recorrente deve ser prontamente investigada e tratada
 antes da reconstrução. A baixa incidência de recorrência pós-reconstrução (7,7%)
 desta série parece ser devido ao longo intervalo entre a mastectomia e a
 reconstrução. Se a descoberta de recorrência microscópica na cicatriz é benéfica para
 as pacientes, trata-se de uma questão de difícil resposta. Em teoria, poderia promover
 terapêutica mais precoce, porém trata-se de achado raro e esta e outras séries são
 insuficientes para estudar este fenômeno. 

CONCLUSÃO

Índice

Acreditamos que o exame histopatológico das cicatrizes de mastectomia em pacientes
 submetidas à reconstrução tardia de mama em pacientes avaliadas por exame clínico
 detalhado e avaliação mamográfica não traz maiores benefícios ao seguimento
 oncológico destas pacientes.
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Experimento Duplo-Cego, Aleatório, Comparativo Do Uso De
 Intradermoterapia (IDT) Na Face Entre DMAE VS Glicosaminoglicanas (GAG)

Objetivo

Índice

A intradermoterapia facial começa a ganhar destaque da prática clínica.O grupo de
 cosmiatria do HC-FMUSP realizou estudo comparativo entre o uso da mescla de DMAE
 em relação à mescla contendo GAG.

Metodologia

Índice

Catorze pacientes, pós menopausa, foralm alocadas aleatoriamente para grupo DMAE
 e GAG.Todas  foram submetidas a 10 sessões de intradermoterapia (IDT), em regime
 semanal.As mesclas preconizadas foram: grupo DMAE- 2 ml DMAE,2 ml de procaína,2
 ml de ácido alfa lipóico; grupo GAG: 2ml de GAG, 2ml  de procaína, 2 ml de ácido alfa
 lipóico.A técnica utilizada foi em rajada (múltiplas puncturas superficiais) em toda
 região facial, pescoço e colo.Avaliação de um  terceiro avaliador foi anotada pré e pós
 tratamento, segundo escala analógica : 0 – nenhum resultado; 1 – pouco; 2 –
 moderado; 3 – bom.Os critérios selecionados  foram: hidratação, flacidez, aspecto
 geral da face. Documentação iconográfica foi realizada antes e após esse tratamento.

Resultados

Índice

O grupo DMAE teve em relação à flacidez melhor resultado que o grupo GAG ( 55% vs
 42,8%, respectivamente). A hidratação o grupo GAG mostrou –se mais eficaz ( 55%
 grupo GAG vs 28,5% grupo DMAE)

  



CONCLUSÃO: Esse experimento sugere que o uso de DMAE melhora a flacidez da pele
 em 10 semanas de tratamento enquanto que o uso de IDT com GAG tem melhor
 efeito na hidratação da pele facial. Sugerimos a realização de outros  estudos devem
 ser realizados para análise deste efeito a médio e longo prazo
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Experimento Duplo-Cego, Comparativo Entre Formulações De DMAE Versus
 Argireline

Metodologia

Índice

Foram avaliadas 20 pacientes, com idade variando entre 40 a 65 anos, média
 57,2anos. Todas foram orientadas a utilizar formulações não identificadas contendo
 DMAE e argireline em hemi - face esquerda e direita, respectivamente,  duas vezes ao
 dia por dois meses.Neste experimento nem a paciente nem o médico sabiam as
 formulações de cada creme. Avaliação foi realizada por documentação fotográfica
 antes e após tratamento.Questionário foi aplicado pré,15, 30, 60 dias de tratamento,
 respondidos pela própria paciente e pelo médico. Os critérios considerados foram:
 rugas, aspecto geral da pele, flacidez, hidratação, quantificados segundo escala
 analógica: 0 - resultado nulo; 1- pouco; 2 - moderado;3 - bom.Critérios de segurança
 também foram avaliados.

Resultados

Índice

Das 20 pacientes, 19 terminaram o protocolo. Após sete dias de uso, notou-se
 diferença entre as hemi-faces, sendo que o lado com argireline mostrou  bom
 resultado em 75% das pacientes comparativamente a  10 % do uso de  DMAE.
 Durante o estudo houve um relato de eritema e prurido com a utilização do creme
 com argireline.
CONCLUSÃO: Esta análise sugere que, a curto – médio prazo, o uso de argireline é
 mais eficaz na atenuação das rugas que o DMAE.Novos pacientes devem ser arrolados
 a longo prazo para observar se a eficácia é permanente ou temporária.
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Face-lifting  -  Aprimoramentos da técnica

Introdução

Índice

Ao contrário dos face-liftings tradicionais com descolamento somente subcutâneo, as
 ritidoplastias de plano profundo (Deep-plan), compostas (Composite Rhytidectomy)
 ou mesmo apenas com a tração do SMAS-Platisma facial e cervical conseguem
 resultados extremamente eficientes na reversão do processo de envelhecimento, pois
 ao reposicionar os tecidos profundos da face, além de evitar distorções dão um
 resultado muito mais natural e duradouro.
O grande problema é que ao aumentar a extensão do descolamento e, principalmente,
 a profundidade descendo abaixo do sistema musculoaponeurótico superficial e, em
 algumas técnicas, a nível sub-periostal, aumentamos proporcionalmente a morbidade
 cirúrgica, pelo aumento do risco de lesões nervosas e vasculares, além de edemas
 pós-operatórios prolongados e, conseqüentemente, recuperação lenta.

Material e métodos

Índice

Fazemos todas as nossas ritidoplastias, desde 1978, sob anestesia local infiltrativa e
 sedação oral com Midazolan 15 mg. 
Utilizamos diversas soluções anestésicas diferentes, nestes 26 anos, porém, a partir de
 1995 temos utilizado anestesia infiltrativa tumescente com a solução de Klein
 modificada: 400 ml de Ringer Lactato, Lidocaína 2% 60 ml,  Adrenalina 1:400 000 e
 10 ml de Bicarbonato de Sódio 8,4%. 
Utilizamos incisão cutânea retro-tragal, com a confecção de um degrau na porção
 anterior ao lobo da orelha, conforme preconiza o Dr. Sherrel Aston, que vai evitar a
 formação de um cordão fibroso cicatricial nesta região. Na região retro-auricular a
 incisão é em V invertido e em zigue-zague pré-capilar, como preconiza o Dr. Ronaldo
 Pontes, pois possibilita uma maior retirada de pele com um resultado bem melhor na
 área cervical. Esta cicatriz em zigue-zague rapidamente se torna imperceptível.
Sempre iniciamos a plicatura na região do lobo da orelha, descemos para o pescoço,
 onde a plicatura é feita na altura da borda anterior do músculo esterno-cleido-
mastoide e depois subimos em direção ao canto externo do olho, seguindo os
 princípios do Dr. Daniel Baker, que, embora prefira fazer a excisão em elipse do SMAS
 nesta região, acreditamos que conseguimos obter os mesmos resultados utilizando
 apenas com a plicatura profunda que utilizamos.

Conclusões

  



Índice

Acreditamos ter alcançado nosso objetivo de encontrar uma técnica de baixa
 morbidade, e que ao mesmo tempo tivesse resultados efetivos, mesclando algumas
 técnicas e táticas, como a do Dr. Sherrel Aston, Dr. Ronaldo Pontes, Dr. Daniel Baker,
 Dr. Ivo Pitanguy com a fixação do retalho para evitar a elevação do pé do cabelo, Dr.
 Tord Skoog quanto ao local da plicatura na borda anterior do esterno-cleido-mastoide
 (de modo a não haver compressão nervosa na região retro-auricular), e Dr. Jeffrey
 Klein com sua técnica de anestesia local tumescente. Estudando as mais variadas
 técnicas ao longo destes 26 anos é que chegamos ao que chamamos de
 aprimoramento da técnica, ou seja, uma verdadeira colcha de retalhos de detalhes de
 diversas técnicas de autores diferentes, com alguma contribuição nossa, no intuito de
 diminuir esta morbidade sem prejuízo dos resultados e da rápida recuperação.
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Fig.1 Incisão cutânea em vermelho e linha de plicatura em preto.

Fig.2 Pré e pós operatório - 3 dias - Lifting com blefaroplastia - paciente de 59 anos.

Fig.3 Pré e pós operatório - 6 meses - Lifting com blefaroplastia - paciente de 59 anos.

Fig.4 Pré e pós operatório - 6 meses - Lifting - paciente de 59 anos.

Fig.5 Pré e pós operatório - 6 meses - Lifting com blefaroplastia - paciente de 54 anos.

Fig.6 Pré e pós operatório - 6 meses - Lifting com prótese de mento - paciente de 58
 anos.

 



 Fig.1

 Fig.-2a



 Fig.-2b

 Fig.-4a



 Fig.-4b

 Fig.-5a



 Fig.-5b

 Fig.-6a



 Fig.-6b



  Índice
   introdução | relato_do_caso | referências |

 
  FERIMENTO CRANIOFACIAL COMPLEXO POR ARMA BRANCA

 
  Autor:
   Gilvani Azor de Oliveira e Cruz
  Co-autores:
   Renato da Silva Freitas
    André Ricardo Dall'Oglio Tolazzi
    Ruth Maria Graf
    Vanessa Dello Monaco Martins
    Fernando Pundek Tenius
    Adel Amado Bark Junior
    Alexandre Elias Contim Mansur
    

 
   Endereço
  Rua General Carneiro, 181 - 9º andar, sala 903 CEP 80060-100 Curitiba - PR
 gilvani@hc.ufpr.br

 

Ferimento Craniofacial Complexo Por Arma Branca
 

 

Introdução

Índice

 As lesões traumáticas de face e crânio constituem um grande desafio para o cirurgião
 na urgência, bem como representam um grande fator de preocupação e estresse
 psicológico para os pacientes. Quando inadequadamente tratadas, podem levar a
 complicações por vezes sérias e a seqüelas que estigmatizam o paciente para o resto
 da vida, dificultando sua reabilitação social. O principal objetivo do tratamento
 cirúrgico de urgência consiste em proporcionar o melhor resultado funcional e estético
 possível logo no primeiro atendimento, sem, contudo, causar mais lesões ou
 comprometer o equilíbrio sistêmico [1]. No presente trabalho relatamos o caso de um
 paciente vítima de agressão interpessoal por arma branca, apresentando ferimento
 craniofacial complexo (partes moles e óssea), cuja conduta cirúrgica, seguindo os
 princípios supracitados, proporcionou adequada reabilitação do paciente.

Relato do Caso

Índice

Um paciente masculino, 40 anos, com ferimento craniofacial complexo, recente, por
 arma branca (foice), foi atendido em nosso serviço de emergência. O mesmo
 apresentava duas lesões extensas, irregulares e com perda de substância. O
 ferimento fronto-temporal direito apresentava aproximadamente 20cm, tendo
 ocorrido perda de tecidos moles em metade da extensão, bem como perda da parede
 anterior do seio frontal (figura 1). O segundo ferimento, em região parietal esquerda,
 apresentou fratura da primeira díploe do crânio subjacente, com extração total do
 fragmento ósseo (5x4cm) (figura 2). Esse fragmento, então, foi utilizado para
 reconstruir a parede anterior do seio frontal contralateral, através de osteossíntese
 com fios de aço. Em virtude da perda tecidual da região frontal e conseqüentemente
 exposição do enxerto ósseo, optou-se pela rotação de retalho muscular local (músculo
 temporal ipsilateral) (figura 3). Posteriormente o paciente evoluiu com pequena perda
 da porção distal do retalho temporal, expondo novamente o enxerto ósseo. O mesmo
 foi então coberto com um retalho frontal direito, de pedículo vascular supraorbitário. A

  



 pequena área cruenta remanescente foi enxertada com pele de espessura total (figura
 4). Pós-operatório de 30 dias da última cirurgia é mostrado na figura 5.
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Fios Russos, Face Up, ou Curl Lifting? Mitos e realidades dos fios Polipropileno

Introdução

Índice

Depois de cerca de 10 anos trabalhando com o Laser de CO2 e diversos tipos de
 preenchimentos faciais, chegamos à conclusão que somente devolvendo estes tecidos
 ao seu lugar de origem é que se pode conferir uma aparência rejuvenescida e natural
 a um rosto em envelhecimento. 
Baseado nestas premissas o Dr. Marlen A. Sulamanidze, Cirurgião Plástico da antiga
 União Soviética, desenvolveu a técnica de elevação da face utilizando fios de
 polipropileno dotados de dentes e conseguia corrigir tanto a flacidez quanto as rugas
 além de dar mais volume pelo encolhimento dos tecidos, causado pela tração.
Paralelamente, no Peru, o Dr. Maximiliano Flores Mendes, juntamente com o grande
 mestre francês, Dr. Pierre Fournier, resgataram e atualizaram uma técnica de
 elevação da face, utilizando fios de polipropileno, descrita em 1956, o Curl Lifting.

Material e Métodos

Índice

Começamos a utilizar os chamados fios russos , em fevereiro de 2002, com cerca de
 600 pacientes operados até a presente data. Não há dúvida que os resultados obtidos
 são extremamente gratificantes, desde que a técnica seja bem indicada, ou seja, não
 substitui o lifting facial. Entretanto, é mais uma excelente arma no arsenal terapêutico
 para a correção do envelhecimento facial, principalmente naqueles pacientes que
 ainda não possuem flacidez de pele suficiente para justificar um Face-lifting, mas que
 já começam a apresentar a queda da gordura malar, aprofundamento dos sulcos
 nasogenianos e início de flacidez do pescoço. Outra boa indicação é para aqueles
 pacientes que já se submeteram ao Lifting Facial, e já apresentam novamente estes
 indícios de envelhecimento, ou mesmo aqueles que, por razões físicas, não possam
 ser submetidos a um procedimento cirúrgico.
Da mesma forma a técnica do Curl lifting tem as mesmas indicações e contra-
indicações, porém com a vantagem de se utilizar um fio de sutura de polipropileno liso,
 convencional. Sua implantação é bem mais simples do que a dos fios russos, e o
 trauma é bem menor, já que a agulha para inserção é bem mais fina. Pode ser
 utilizada agulha de duas pontas como preconiza o Dr. Florez Mendez (Face-up) ou
 com uma agulha de Reverdin como faz o Dr. Fournier (Curl lifting). Todo o processo é

  



 menos traumático já que com a colocação de apenas dois fios em cada hemiface se
 consegue uma elevação semelhante à conseguida com aproximadamente cinco fios de
 polipropileno com garras para cada hemiface.  Uma vez que os fios são amarrados
 não há o risco de se soltar no pós-operatório imediato, assim como também não há
 necessidade de curativo com micropore, com isto possibilitando que o paciente
 retorne mais rapidamente a suas atividades normais. Como não há garras e o fio, no
 ponto de tração, não chega próximo à pele, mantendo-se sempre em plano profundo,
 não há risco de retrações ou depressões.

Conclusões

Índice

Os fios de polipropileno com garras convergentes ganharam seu espaço no arsenal
 terapêutico para o rejuvenescimento facial, porém com a técnica do Curl lifting
 chegamos aos mesmos resultados, com custo mais baixo e menor morbidade, ainda
 com a vantagem de uma recuperação mais rápida pelo menor trauma. Os resultados
 são igualmente permanentes já que ambas se baseiam nos mesmos princípios da
 neoformação de colágeno para a manutenção dos tecidos em sua nova posição.
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Fissura Palatina – Relato De Caso

 

A fissura palatina tem enormes implicações estéticas e funcionais na interação social
 do paciente, principalmente na habilidade de falar e aparência facial. A incidência, de
 acordo com a raça, é de 2.1/1000 asiáticos, 1/1000 caucasianos e 0.41/1000 negros.
 Isolada aparece numa relação de 0.45-0.5/1000 nascidos. O tipo mais comum de
 fissura é a úvula bífida, ocorrendo em 2% da população, depois temos as fissuras
 completas unilaterais esquerdas de palato e estruturas prépalatais. A embriogeneses
 do palato pode ser dividida em duas fases: formação do palato primário seguido pela
 formação do palato secundário, e se iniciam em torno do 35º dia de gestação com o
 surgimento dos processos faciais. Premaxila, alvéolo e lábios, anteriores ao forâmen
 incisivo, pertencem ao palato primário. Já a maxila, ossos do palato e lâmina
 pterigóide, posteriores à ele, formam o palato secundário. Em 25% dos pacientes, há
 um histórico familiar de fissura facial que não segue um padrão recessivo ou
 dominante, sendo a causa multifatorial. Algumas podem ser devido à redução total do
 volume do mesênquima facial. Outras, parecem estar associada isoladamente com o
 crescimento facial, ou na associação com a encefalocele, hipertelorismo idiopatico, ou
 na presença de um teratoma. Uso de drogas e infecções durante o primeiro trimestre
 da gravidez, como rubéola e toxoplasmose, também são causadores de fissuras. As
 seqüelas patológicas da fissura palatina incluem dificuldades nutritivas, infecções
 recorrentes de ouvido, perda auditiva, desenvolvimento anormal da fala e distorção
 facial do crescimento. Um mecanismo velofaringeo intacto é essencial na produção de
 sons não nasais e é um modulador do fluxo de ar na produção de outros fonemas que
 requerem o acoplamento nasal. O primeiro registro de cirurgia de palato foi em 500
 DC, devido uma inflamação de úvula. Em 1828, Dieffenbach realçou o tratamento
 cirúrgico da fissura fazendo a elevação da mucosa do palato duro permitindo o
 fechamento da fissura. Von Langenbeck (1859) propôs a criação de um retalho
 mucoperiostal bipediculado que pudesse mobilizar-se medialmente para fechar o

  



 defeito. Veau(1931), Kilner(1937), e Wardill(1937) descreveram um retalho
 unipediculado mucoperiostal baseado na artéria palatina posterior. Em 1994,
 Schweckendiek propôs o fechamento em 2 tempos, onde o palato mole era fechado
 primariamente, mantendo a função velofaringea no desenvolvimento da fala e o
 palato duro anos depois, após o crescimento facial. Com o desenvolvimento destas
 técnicas, tornou-se  controverso a escolha do tratamento ideal da fissura. A paciente
 deste relato, D.C.S, 10 anos, feminina, portadora de fissura palatina bilateral
 completa, com queixa de alteração de fala e infecção de repetição de vias aéreas,  foi
 submetida a tratamento cirúrgico utilizando-se a técnica de Von Langenbeck, por ser
 um procedimento simples e muito usado nos dias atuais. Recebeu alta no 2º dia pós
 operatório, após reintrodução de dieta liquida, evoluindo com fistula oronasal.(fotos 1-
3) Foi reoperada 04 meses depois, utilizando-se a mesma técnica, evoluindo com
 sucesso.(fotos 4-5) Porém após a alta, devidos suas condições sociais, evoluiu com
 quadro de bronquite e tosse, levando a deiscencia de um ponto e com isso uma fistula
 oral.(foto 6) Porem não evoluiu mais com infecções de repetição de vias aéreas, nem
 escape alimentar, alem de ter havido melhora da fala. Assim concluímos que por
 existirem diversas técnicas, não exista uma ideal, por isso torna-se necessário
 estudos bem-controlados, para estabelecer a validade de resultados das diferentes
 técnicas. Fissura congênita permanece um desafio significativo e interessante para
 cirurgiões plásticos atuais e futuros.
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Fístula Abdominal pós dermolipectomia – Conduta diagnóstica

Resumo:

Índice

O autor descreve diagnóstico e conduta frente a um caso de paciente portador de
 fístulas recorrentes pós-abdominoplastia, com evolução de 30 meses . Descreve a
 dificuldade diagnóstica e resolução cirúrgica do caso, quando observou-se como causa
 o umbigo sepultado entre as aponeuroses da linha alba, ocorrida na abdominoplastia
 realizada por outrem. Propõe, baseado nesse caso, uma padronização de conduta
 diagnóstica em complicações pós-abdominoplastias.

 Relato do Caso:

Índice

Apresentou-se ao autor paciente do sexo feminino de 37 anos, que submetera-se a
 abdominoplastia havia trinta meses, e referia secreção umbilical fétida, de baixo
 volume com períodos de arrefecimento de até 2 meses.
Ao exame clínico notaram-se cicatrizes próprias da cirurgia realizada, de bom trofismo,
 sem fístulas ou alterações, inclusive no umbigo.
A paciente referia que o cirurgião anterior havia realizado quatro reintervenções na
 tentativa extripar a referida fístula, e que havia passado por um terceiro médico, que
 após ressonância magnética, diagnosticou e retirou fístula peri-umbilical na linha
 média, no nível da aponeurose.
Feito o exame clínico, foi realizada ultra-sonografia, que mostrou coleção em região
 justa-infra-umbilical, com trajeto alongado de dois a três centímetros compatível com
 fístula, sobre a aponeurose. Foi então indicada pelo autor, a cirurgia exploradora, a
 qual deu-se sob anestesia peridural e  por incisões sobre as cicatrizes já existrentes,
 na prega abdominal inferior e peri-umbilical, seguida de descolamento da região
 inferior abdominal até cinco centímetros acima do umbigo, o qual manteve-se
 implantado. Foi localizado um trajeto fistuloso, infra- umbilical, de 10cm de
 comprimento, compatível com a ultra-sonografia. Este foi ressecado e o

  



 anatomopatológico resultou em tecido inflamatório crônico inespecífico e granulomas
 de corpo estranho.
Por volta do 14ºPO ocorreu recidiva da fístula na mesma localização. Em nova ultra-
sonografia evidenciou-se persistência da sombra acústica compatível com corpo
 estranho no mesmo local onde havia sido realizada a exploração cirúrgica sob visão
 direta. À fistulografia por tomografia concluiu-se haver loja supra-aponeurótica sem
 evidência de corpo estranho. 
Foi indicada nova exploração cirúrgica, desta vez por incisão longitudinal trans-
umbilical, porém com punção guiada por US e injeção de azul de metileno na loja
 existente, imediatamente antes da cirurgia.
Evidenciou-se então a loja abaixo das aponeuroses na linha alba, contrariando os
 exames de imagem anteriores. À exploração, encontrou-se o umbigo natural
 sepultado entre as aponeuroses dos MM.Retos Abdominais ocorrido na primeira
 dermolipectomia abdominal, realizada havia 30 meses por outrem.

Discussão:

Índice

Em revisões bibliográficas não foram encontradas referências a casos como este.
Na realidade, os exames por um lado mostravam-se compatíveis com um diagnóstico
 anatômico, mas por outro, dificultaram pela sua deficiência na determinação exata do
 local afetado. De forma a complicar mais ainda o diagnóstico, o umbigo por ser uma
 cicatriz natural, ao ser abordado na abdominoplastia, na realidade, foi refeito e isto
 não incluso na história clínica. Chamamos à atenção o fato das plicaturas da
 aponeurose modificarem sobremaneira a anatomia da parede abdominal, criando
 novos espaços indetectáveis pelos métodos de imagem habituais. Note-se que a
 paciente já havia se submetido a RM, US, TC e fistulografias, sem êxito na elucidação
 do problema.

Conclusão:

Índice

Os métodos de dagnóstico por imagem habituais não são suficientemente eficazes nos
 casos de pós-abdominoplastias. As plicaturas, de múltiplas possibilidades, produzem
 modificações da anatomia da parede abdominal insensíveis aos métodos de imagens
 atuais. 
A punção guiada pelo ultrassom, com a injeção de um pigmento, imediatamente antes
 da abordagem cirúrgica mostrou-se eficaz na localização exata da origem do
 problema, seja ele de origem idiopática ou não.
Ressalte-se ainda que o bom entrosamento entre o cirurgião e os imagenologistas,
 neste caso um ultrassonografista, foi fundamental para a boa resolução do caso. 

 Summary:

Índice

The author describes the diagnosis and treatment of  a private client, who had
 recurrent fistula after being undergone an abdominoplasty, with 30 months of
 evolution. 
The author also describes the hardness of diagnosis and treatment that has resulted in
 intra-operatory obsevation of a burried umbilicus between rectus aponeurosis, wich
 has ocurred during the first abdominoplasty, performed by others, and causing the
 origin of the fistula, and after its exteriorization, the complete resolutuion of the case. 
 The author proposes, based in this case, a standardization for the diagnostic conduct
 in complications like these after an abdominoplasty.
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INTRODUÇÃO

Índice

As fístulas arteriovenosas constituem uma alteração no fluxo normal do sangue que
 podem ocorrer quando uma artéria e uma veia adjacentes são lesadas e no processo
 de cicatrização as duas passam a ter uma comunicação 4,5. Relatamos aqui um caso
 de fístula arteriovenosa desenvolvida após retalho de couro cabeludo realizado para
 correção de defeito por ressecção de pele. Encontramos na literatura relato de 9 casos
 semelhantes mas  relacionados geralmente a procedimento de transplante capilar.

RELATO DE CASO

Índice

Paciente com 84 anos de idade, do sexo masculino, foi submetido a ressecção de lesão
 em região parietal direita, por carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado 
 e reconstrução com retalho de transposição e auto-enxertia de pele total. Exame
 anátomo-patológico mostrou margens livres de neoplasia.
Paciente passou a ter acompanhamento semestral de controle no ambulatório quando
 em 17/03/2004 compareceu ao mesmo apresentando lesão de característica vascular,
 pulsátil na área operada. Foi solicitado ultrassom-doppler que demonstrou uma lesão
 muito  vascularizada com fluxos de baixa resistência. A vascularização da lesão foi
 avaliada através de um estudo com angiorressonâncias, sendo discutida indicação
 cirúrgica.
Devido ausência de sangramento ou outras complicações clínicas associado à sua
 idade avançada, optou-se por conduta expectante.Observou-se nas consultas
 subseqüentes regressão progressiva da lesão.

  



DISCUSSÃO

Índice

Os casos pesquisados na literatura são referentes, principalmente, a pós-operatórios
 de transplante capilar. Há relatos de tratamento com terapia endovascular
 (embolização) 3, porém na maioria dos casos a ressecção completa da lesão é o
 método de escolha 1,2.
Optamos pela conduta expectante e não obtivemos complicação, com uma regressão
 de mais de 50% do tamanho da lesão em um período de 4 meses.
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Ganglioneuroma Cutâneo Congênito manifestando-se após o nascimento como massa cervical em
 regressão no interior de um Nevus Piloso Gigante.

 

Introdução   

                                                                                                                                                                  
  Índice

 Tumores de células nervosas são raros. Ganglioneuromas são lesões benignas que se desenvolvem no
 sistema nervoso simpático e muitas vezes surgem no mediastino posterior, retroperitônio e porção medular
 da glândula adrenal 1. Um pequeno número de casos foi descrito na pele, sendo mais freqüente o
 desenvolvimento das lesões após o nascimento. Diferenciação ganglioneuromatosa raramente foi descrita no
 interior de nevos pilosos gigantes (NPG) ou de outras lesões de pele 2. Outros tumores relacionados a
 células nervosas devem ser considerados antes de estabelecer o diagnóstico de ganglioneuroma: metástase
 cutânea bem diferenciada de neuroblastoma e células ganglionares circundadas por neurofibroma plexiforme
 na neurofibromatose devem ser excluídos, especialmente para descartar o neuroblastoma maligno.
 Relatamos o achado de proliferação ganglioneuromatosa (PG) no interior de um NPG localizado após o
 nascimento no local onde uma massa cística foi vista durante o exame ultrassonogáfico pré-natal de rotina.
 O objetivo deste trabalho é demonstrar a associação rara entre o NPG e a PG em uma mesma região
 anatômica, bem como o diagnóstico diferencial com massas cervicais com evolução na vida intra-uterina,
 como é o caso o higroma cístico.

Relato de Caso:

Índice

 Um paciente masculino de 6 meses de idade, com grande lesão pigmentada presente desde o nascimento e
 que envolvia a região cervical posterior, dorso superior, ombro direito e tórax superior direito. Na 16º
 semana de gestação, foi observada nesta região topográfica massa consistente com o diagnóstico de
 higroma cístico durante ecografia de rotina (figura 1). No decorrer dos meses, a massa cervical foi
 diminuindo de tamanho. A operação cesareana foi realizada na 33º semana. Ao exame físico do recém-
nascido, era perceptível uma área cicatricial de 2 cm com alopécia na região occipital e uma prega
 redundante de pele envolvendo o couro cabeludo e a região posterior da nuca. Na palpação, se percebia
 massa de consistência emborrachada medindo 1,5 cm de comprimento. A ressonância magnética mostrou
 envolvimento melanocítico leptomeningeal, mas a citologia do líquor era normal. O procedimento cirúrgico
 consistiu na remoção de parte do nevus e ressecção da massa em seu interior (figuras 2 e 3). Duas lesões
 separadas foram enviadas à patologia (figura 4), o nevus e a lesão profunda encontrada aderente ao
 periósteo. A lesão melanocítica ressecada media 11,5 X 3,5 X 1,5 cm, enquanto o tumor profundo consistia
 em peça de forma oval de tecido fibrogorduroso medindo 5 X 2,5 X 2 cm. Os achados foram consistentes
 com NPG, porém o tumor sólido sob o nevus mostrou PG (figura 5) associada à inflamação crônica e
 aumento do tecido fibroadiposo. No pós-operatório de 6 meses, o aspecto da região operada era aceitável
 (figura 6).

  



Conclusão:

Índice

 O achado de NPG na mesma localização de uma PG cutânea não se constitui em mero acaso, já que ambas
 as lesões compartilham a mesma origem a partir de células neurais 3. A crista neural é derivada do
 neuroepitélio e é precursora de mais de 50 tipos celulares diferentes. Muitas vezes, o NPG pode mostrar
 características microscópicas comuns com malignidades e melanoma 4,5. Extremo cuidado deve ser tomado
 para o correto diagnóstico de qualquer nevus nos primeiros meses de idade 6,7,8,9. O diagnóstico correto
 de uma lesão sólida, sobretudo no interior de um NPG, é essencial a fim de descartar malignidade. Este
 relato é o primeiro de que temos conhecimento relacionando PG, NPG e uma massa cervical durante exame
 de ultrassonografia pré-natal de rotina.
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Gestação após reconstrução mamária com o retalho TRAM pediculado: Relato
 de Caso

O retalho TRAM foi um marco no desenvolvimento da Cirurgia Plástica, e  permanece o
 padrão ouro da reconstrução mamária, sendo o método de reconstrução com tecido
 autólogo mais utilizado em todo o mundo.1 Apesar disto, muitos cirurgiões se
 preocupam com a competência da parede abdominal após a realização deste retalho,
 devido à transposição de um ou dos dois músculos reto abdominais, chegando a
 contra-indicar este procedimento para pacientes em idade fértil.2 Relataremos a
 seguir um caso de gestação bem sucedida após reconstrução mamária com retalho
 TRAM. 
F.S.L.., 37 anos, procedente de Cambuí, Minas Gerais. Em setembro de 1996 foi
 submetida à mastectomia radical modificada à esquerda e reconstrução imediata da
 mama com retalho TRAM monopediculado, baseado no músculo direito, e foi colocada
 tela de polipropileno para reforço da parede abdominal. 
Em abril de 2001, foi diagnosticada, através de ultra-sonografia, gestação de 17
 semanas (figura 1). A gestação evoluiu sem qualquer intercorrência, sendo
 interrompida eletivamente, com 38 semanas (figura 2), em setembro de 2001,
 utilizando-se a mesma via de acesso das cesáreas anteriores. Não foram observadas
 herniações ou rotura da aponeurose na área de ausência do músculo reto abdominal
 direito. A paciente evoluiu bem; em seu retorno no sétimo mês pós-parto,
 amamentava normalmente a criança na mama remanescente (figura 3) e a parede
 abdominal não apresentava qualquer déficit funcional ou estético. Em um follow-up de
 30 meses (pós-parto), o resultado funcional e estético permanece inalterado (figura
 4).
 Parodi et al. relataram um caso de gestação quatro meses após reconstrução mamária
 com o TRAM pediculado em uma paciente de 38 anos, que evoluiu com hérnia

  



 abdominal.3 A transposição de um ou dos dois músculos reto abdominais compromete
 a integridade da parede abdominal, favorecendo o aparecimento de abaulamentos ou
 hérnias abdominais, particularmente após a grande distensão da parede abdominal
 que ocorre em uma gestação. O advento de técnicas microcirúrgicas e a utilização de
 retalhos perfurantes tem minimizado este problema, mas a complexidade destes
 procedimentos ainda não permite que sejam utilizados rotineiramente em nosso
 meio.4
No caso relatado, observamos gestação sem intercorrências, levada a termo com feto
 em boas condições de vitalidade, sem qualquer prejuízo para a parede abdominal.
 Isto nos faz concordar com Chen et al.,2 quando sugerem que a reconstrução
 mamária com o TRAM não parece comprometer uma gravidez futura, desde que ela
 ocorra pelo menos um ano após a realização do retalho.
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Ginecomastoplastias: resumo ampliado.

Este trabalho tem por objetivo apresentar condutas comparadas de
 ginecomastoplastias no SICP-HI.
Atualmente define-se ginecomastia como um aumento dos tecidos ,tanto glandular
 como estromal, no sexo masculino , que pode ser acompanhado de tecido adiposo
 proeminente.
As glândulas mamárias iniciam sua formação na sexta semana de
 gestação.Desenvolvem-se de modo semelhante e tem a mesma estrutura em ambos
 os sexos,porém no homem as glândulas mamárias são rudimentares, normalmente
 não sofrem desenvolvimento pós natal.
A mama encontra-se apoiada sobre os músculos grande peitoral, pequeno peitoral e
 serrátil anterior, participando dos movimentos de rotação dos braços e elevação das
 costelas na inspiração.Estes músculos tem suprimento sanguíneo principalmente da
 artéria torácica interna e artéria torácica lateral .
A ginecomastia é responsável por cerca de 65% das patologias mamárias benignas no
 homem.Ocorre, transitoriamente, na maior parte dos recém nascidos devido à
 passagem de hormônios transplacentários.Na puberdade, tem sido relatada em 64%
 dos meninos , e a prevalência aumenta gradulmente na sétima década de vida.Nestas
 situações a ginecomastia é dita fisiológica.
O aumento da mama masculina, costuma ocorrer quando há exposição a um meio
 hormonal rico em estrogênio em relação à concentração ou à ação de testosterona.O
 aumento desta relação pode ser resultado de condições patológicas,como tumor supra
 renal e testículo ,doença hepática, ou agentes medicamentosos (digital
 ,cimetidina,espironolactona ...).
Simon,Hoffman e Kahan propuseram a seguinte classificação para ginecomastia,
 também por nós utilizada.
-grau I: aumento pequeno da mama, visível , sem excesso de pele.
-grau IIa: aumento moderado da mama, sem excesso de pele.
-grau IIb: aumento moderado da mama , com excesso de pele.
-grau III: aumento acentuado da mama, com grande excesso de pele.
A escolha da técnica cirúrgica usada ,dependerá da classificação da ginecomastia, e
 portanto de um diagnóstico adequado.
Na ginecomastia grau I e IIa com predominância glandular, prefere-se a incisão
 periareolar proposta por Dufourmentel, porém com predominância gordurosa sem
 fator glandular, a lipoaspiração é indicada. Já no grau IIb realiza-se também a incisão
 periareolar conjuntamente com a ressecção suplementar de pele(descrita por
 Latterman e Schurter).E finalmente no grauIII são usadas técnicas de redução
 mamárias femininas(Dufourmentel e Mouly).
A associação ou não com a lipoaspiração , dependerá da quantidade de tecido adiposo

  



 presente na mama.
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Gluteoplastia através da Lipoenxertia em grandes volumes

A lipoenxertia é um procedimento atrativo nas gluteoplastias porque para a obtenção
 das células adiposas realiza-se uma lipoaspiração que traz benefícios claros e muito
 bem estudados no contorno corporal, que são acentuados com a injeção de gordura
 nos glúteos. Apesar da  lipoenxertia não ser um procedimento recente, com
 referências da sua utilização desde 1893 por Neuber,  ainda não apresenta uma
 metodologia padrão na manipulação dos adipócitos, com variadas taxas de absorção.
 A imprevisibilidade do volume a ser absorvido faz com que haja questionamentos
 quanto a sua eficácia e indicação (1,2). Cardenas-Camarena et al. demonstram a sua
 experiência em gluteoplastias com lipoenxertia, num período de acompanhamento de
 até 3 anos, com alto grau de satisfação pelas pacientes, baixo custo e baixa
 morbidade (3). Foi questionado em relação a este trabalho se o resultado foi
 realmente fruto da lipoenxertia ou apenas da lipoaspiração dos flancos, já que o
 volume injetado foi pequeno, média de 210 cc em cada glúteo, e que a lipoaspiração
 dos flancos melhora a projeção das nádegas.
Este trabalho,  retrospectivo, tem o objetivo de avaliar os resultados obtidos com  a
 lipoenxertia em volumes elevados (peq:<250; med: = 250 e < 500; grande: = 500)
 na modelagem e aumento dos glúteos durante as lipoesculturas . Os cálculos
 estatísticos foram realizados no programa EPI INFO versão 6.04.  Trata-se de uma
 amostra de 50 pacientes do gênero feminino, com idade média de 36 ± 10  anos,
 variando de 17 a 58 anos. A maioria dos procedimentos sob anestesia peridural (98
 %), pela técnica tumescente com solução 1:500.000 de adrenalina e Ringer Lactato e
 água destilada na proporção 2:1. As áreas aspiradas em todos os  casos foram dorso,
 flancos e região pré-sacral, sendo em algumas pacientes outras regiões aspiradas
 e/ou associados outros procedimentos cirúrgicos. O volume médio de gordura
 enxertada no glúteo direito  foi de 705 ± 239 ml variando de 180 ml a 1350 ml e no
 glúteo esquerdo foi de 708 ± 242 ml variando de 180 ml a 1350 ml. Num período
 médio de acompanhamento de 381 ± 314 dias [8 - 1170] observa-se uma
 manutenção do volume avaliada através da circunferência do quadril, com índice de
 satisfação da paciente e do cirurgião entre ótimo e excelente (fig1-6). O período
 médio de internação foi de 1,3 ± 0,5 dias e as complicações ocorridas foram seroma

  



 (4%), hipotensão pós-operatória ( 8%), anemia aguda necessitando hemotransfusão
 (2 %) e TEP (2%) que evoluíram satisfatoriamente. Conclui-se que a lipoenxertia em
 grande volumes é uma boa alternativa para a gluteoplastia pelo fato de tratar-se de
 um tecido autólogo, menor custo, tecnicamente simples, com resultados satisfatórios
 a longo prazo e baixo índice de complicações.
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Gluteoplastia de Aumento com Retalho Dermogorduroso

ResumoÍndice

A gluteoplastia de aumento é uma cirurgia que sofreu grandes mudanças para
 completa adequação da técnica.Alguns autores utilizaram prótese mamaria para
 aumento da região glútea [1], outros incluíram as próteses especiais em espaço
 subcutâneo[2].  Atualmente a introdução das próteses glúteas no sítio intramuscular é
 consenso entre os Cirurgiões Plásticos[3]. Embora as próteses glúteas especiais
 viessem para facilitar e otimizar o procedimento cirúrgico notamos uma certa
 relutância por parte de alguns pacientes em serem submetido a tal cirurgia. Diante do
 fato, propomos a gluteoplastia de aumento com retalho demogorduroso em pacientes
 selecionados; pós-emagrecimento abrupto e com grande sobra de pele em dorso.
 Estes pacientes invariavelmente mereceriam a cirurgia de flancoplastia com incisão
 circular semelhante a que preconizamos para a nossa técnica.Utilizamos esta grande
 sobra de pele para confecção do retalho desepitelizado e melhora do contorno e da
 projeção do glúteo (Fig 1). Seguimos estes pacientes por até 5 anos e observamos
 uma permanência dos resultados e com baixos índices de complicações (Fig 2, 3, 4,5).
 Durante a evolução clinica destes pacientes, notamos na palpação a presença de
 alguns nódulos endurecidos possivelmente calcificados. Observamos a necessidade de
 acompanhamento destes pacientes com exames de imagem, como fizemos com
 nossos pacientes submetidos a gluteoplastia com enxerto dermogorduroso
 [4].Mostraremos os detalhes da técnica operatória bem com os resultados obtidos
 com o seguimento destes pacientes.
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Figura1Rotação do retalho dermogorduroso

  



Figura2Pré-operatório, vista lateral esquerda.

Figura3Pré-operatório, vista lateral direita.

Figura4Pós-operatório, vista lateral esquerda.

Figura5Pós-operatório, vista lateral direita.
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Hematoma tardio após mamoplastia de aumento com prótese de silicone
 texturizada: Relato de Caso

A mamoplastia de aumento com prótese de silicone é amplamente realizada em todo o
 mundo, e sua indicação tem aumentado sensivelmente em nosso país, nos últimos
 anos. O procedimento pode causar complicações precoces e tardias. Dentre as
 precoces, as mais comuns são hematoma e infecção, e, dentre as tardias, contratura
 capsular.1,2 
A incidência de hematoma no pós-operatório recente varia de 2 a 10,3%,3 e
 geralmente ocorre nos 3 primeiros dias pós-operatórios. Já o hematoma tardio é uma
 complicação extremamente rara.1-4 Relataremos um caso de hematoma um ano após
 o implante de prótese de silicone.
C.S.S., 25 anos, médica residente. Submetida a mamoplastia de aumento em 10 de
 outubro de 2002, com próteses de silicone gel texturizadas, perfil alto, de 235 ml,
 colocadas em plano subglandular. A figura 1 mostra o aspecto pré-operatório. A
 paciente evoluiu bem, sem qualquer intercorrência ou complicação pós-operatória. Um
 ano após, quando auxiliava um parto cesáreo em uma parturiente obesa, a paciente
 sentiu dor súbita em mama direita, seguida do aumento de volume da mesma após
 algumas horas (figura 2). Foi submetida a ultrassonografia da mama, que evidenciou
 área hipoecogênica sugestiva de coleção líquida adjacente a toda a extensão do
 implante, que se apresentava com contornos íntegros e regulares. Realizou-se então
 punção por agulha fina, guiada pelo ultra-som, retirando-se cerca de 100 ml de
 líquido serosanguinolento. O líquido coletado foi enviado para estudo citológico, que
 mostrou tratar-se de material fibrino-hemorrágico sem evidências de malignidade.
 Cerca de 12 horas após a primeira punção, a paciente apresentava novamente a
 coleção líquida, sendo submetida a mais duas drenagens, com intervalo de 24 horas
 entre elas. Após a terceira drenagem, não mais se observou recorrência do quadro.

  



 Três dias após a primeira punção foi realizado controle ultrassonográfico, que revelou
 diminuição acentuada da coleção líquida. Optou-se então por conduta expectante, e
 em 8 meses de seguimento (figura 3) a paciente não apresentou qualquer outro
 problema com as próteses. 
A possível etiologia do hematoma tardio ainda não foi esclarecida, e permanece
 controversa na literatura.1-4 No caso relatado, parece estar relacionada ao esforço
 físico intenso.
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Hipertrofia de clitóris

Resumo

Índice

A hipertrofia do clitóris acomete cerca de 25% das mulheres sem outras alterações
 anatômicas. Pode ser de etiologia congênita, mais comum, adquirida (uso de
 hormônios androgênicos, luteoma gravídico, síndrome dos ovários policísticos,
 anticonvulsivantes, neurofibromatose) ou idiopática. Caracteriza-se por aumento
 variável do tamanho do órgão, com mecanismo de ereção semelhante ao observado
 no sexo masculino, gerando transtornos principalmente psíquicos. O tratamento
 cirúrgico tradicionalmente tem sido realizado por amputação do órgão, sem
 preocupação com possível perda de sensibilidade. Descreve-se um caso de paciente
 adulta com hipertrofia de clitóris de ocorrência adquirida, sem outras patologias, para
 cujo tratamento cirúrgico foi utilizada técnica de clitoroplastia com invaginação do
 órgão e preservação do pedículo vasculo-nervoso. Realizada revisão da literatura,
 atentando-se ao fato da  sua escassez, além de revisar a embriologia e anatomia do
 órgão, para melhor compreensão do tratamento.

Bibliografia

Índice

1-SHIRAISHI, K.; ISHIZU, K.; TAKEUSHI, K.; TAKIHARA, H.; KOGA, M.;NAITO, K..
 Idiophatic clitoral hypertrophy. Urol Int; 62(3): 174-6, 1996.
2-SILVA FILHO, Amadeu Rosa da; SILVA, Raquel Tavares Boy. Luteoma Recorrente da
 gravidez com virilização materna e fetal. Rev. Bras. Obstet; 23(8): 535-9, set 2001.
 ilus.  
3-VIDAL P., Teresa; IBAÑEZ ,Carlos; BIANCANI M., Francisco; REYES S.,Raúl;
 LATORRE LARENAS, Juan José. Carcinoma Suprarrenal congênito. Rev. Chil. Pediatr;
 63(2): 103-6, abr. 1992. ilus.
4-HOREJSI, J.. Acquired clitoral enlargement. Diagnosis and Treatment. Ann N Y Acad
 Sci; 816:369-72, 1997 Jun 17.

 

  



 Figura1

 Figura2



 Figura3



  Índice
   bibliografia |

 
  IMPORTâNCIA DA EXPLORAçãO DO ASSOALHO DE ÓRBITA EM FRATURAS
 ÓRBITO-ZIGOMáTICAS

 
  Autor:
   Marcus Vinícius Alfano Moscozo
  Descrição:
   Membro Titular da SBCP Coordenador do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital São
 Rafael Tesoureiro da SBCP – Regional Bahia.

 
  Co-autores:
   Antonio Luiz Lopes Filho
    Cristina Gomes de Menezes
    Francisco Marcelo Oliveira Tavares
    Jiuseppe Benitivoglio Greco Jr.
    Vinício Moitinho do Carmo
    Ana Paula de Andrade Santiago
    Andrea David Passos
    Daniele Barreto Oliveira
    

 
   Descritores
  Fraturas órbito-zigomáticas

 
   Endereço
  Endereço: Rua Tarumã, 30, Ed. Mansão August Renoir, ap. 601, Caminho das
 Árvores, Salvador, Bahia. CEP.: 41810-050

 

Importância da Exploração do Assoalho de Órbita em Fraturas Órbito-
Zigomáticas

O zigoma forma as porções lateral e inferior da órbita se articulando com o esfenóide
 lateralmente, frontal superiormente, maxila medialmente e inferiormente com o
 temporal através do seu arco. Sua posição proeminente o torna susceptível a
 traumas, e com exceção de fraturas isoladas do arco zigomático, todas as fraturas
 incluem componentes da parede lateral e assoalho. 
Alguns autores preconizam que o tratamento fechado sem a exploração do assoalho
 orbitário deve ser realizado nos pacientes sem disfunção ocular, com fraturas até 20
 dias, não-cominutivas e com pequeno deslocamento ósseo (1,2).
Outros trabalhos afirmam a necessidade de exploração do assoalho orbitário em todos
 os pacientes vítimas de fraturas órbito-zigomáticas independente da presença ou não
 de sintomas orbitários e achados radiológicos, argumentando que estes pacientes
 podem desenvolver complicações tardias e demonstrando uma considerável taxa de
 comprometimento do assoalho no grupo de pacientes que outrora não teriam
 indicação da exploração (3,4). 
Trata-se de um estudo prospectivo com o objetivo de avaliar a importância da
 exploração do assoalho de órbita durante a osteossíntese dos pacientes portadores de
 fraturas de órbita ou zigoma haja vista  não existir um consenso na literatura quanto
 a esta conduta. 
Foram avaliados 15 pacientes no período Janeiro  a Julho de 2004, com idade média
 de 25 ± 12 anos, portadores de fraturas orbitárias, isoladas ou associadas,
 submetidos a osteossínte com miniplacas, onde a exploração do assoalho orbitário foi
 realizada em 100% dos casos e o defeito corrigido com enxerto de cartilagem
 auricular em 5 (33,3%), sendo que destes, 2 pacientes (13,3%) não apresentava

  



 sintomas clínicos nem achados radiológicos que indicassem sua exploração. 
Apesar de uma amostra ainda pequena, os autores concluem que a exploração do
 assoalho orbitário deva ser realizada durante a osteossíntese em todos os pacientes
 com fraturas órbito-zigomáticas independente dos achados clínicos ou radiológicos
 pelo fato desta poder se apresentar após a redução, como observado em alguns
 pacientes.
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Incidência de queimaduras por álcool líquido nos últimos 6 anos no Rio de
 Janeiro - Análise de 1.113 casos

Objetivo:

Índice

Observar se ocorreu alguma alteração no número de acidentes com álcool líquido,
 comparando os casos de acidente por combustíveis entre os anos de 1999 até 2004,
 levando em consideração o período de proibição do uso do álcool líquido. Utilizamos a
 população atendida na emergência de um hospital no Rio de Janeiro. 
Métodos: Análise de 1.113 pacientes atendidos na emergência e cadastrados no banco
 de dados (Access/Microsoft) no período de1999 a junho de 2004.
Resultados: Dentre os pacientes atendidos, houve o predomínio de acidentes, com
 1.055 casos (95%). Em adultos, ocorreram 728 casos (65%), no sexo masculino 773
 casos (69%), em ambiente domiciliar  922 casos (83%), sendo que, 668 (60%)
 desses casos domiciliares ocorreram em ambiente domiciliar interno e 254 casos
 (23%) em domiciliar externo. O agente causal mais comum o álcool líquido com 661
 casos eqüivalendo a 60%.

Conclusões:

Índice

Ocorreu uma nítida tendência de retorno aos antigos e altos níveis de acidentes por
 álcool líquido com o fim da proibição governamental da sua venda. Através do estudo,
 podemos refletir a necessidade de campanhas com objetivo de evitar, mais uma vez,
 a comercialização do álcool líquido e, desta forma, reduzir o número de casos graves
 de queimaduras por esse agente.
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Incisão em “Península”: Solução para preservação da costeleta nas
 ritidoplastias

INTRODUÇÃO

Índice

A ritidoplastia está sendo procurada por pacientes cada vez mais jovens, e aliado a
 isso, o aumento da expectativa de vida da população faz com que as reoperações
 sejam cada vez mais freqüentes, reflexo dos valores da sociedade atual: a busca da
 manutenção da juventude e da beleza.  Apesar do desenvolvimento e padronização da
 rotina em ritidoplastia, alguns estigmas da cirurgia como cicatrizes inestéticas, áreas
 de alopécia e elevação da implantação capilar persistem como um desafio ao
 cirurgião.  Como solução para evitar a elevação da costeleta, situação freqüente em
 cirurgias de face com grande ressecção de pele, propomos um artifício técnico
 baseado em uma incisão pré-pilosa, com cicatrizes pouco aparentes em nossa
 casuística.

TÉCNICA OPERATÓRIA

Índice

Executamos a técnica de ritidoplastia baseada na técnica clássica sendo a extensão de
 descolamentos, tratamento de SMAS e de regiões da face de acordo com a indicação
 individualizada para cada paciente. Se na avaliação do paciente diagnosticamos uma
 implantação elevada da linha capilar  previamente à cirurgia, ou que ocorrerá
 elevação significativa desta linha pilosa por extensa ressecção cutânea do terço médio
 da face se utilizarmos outra técnica, ou paciente com cirurgia prévia onde houve uma
 ascenção da implantação capilar, lançamos mão de um artifício técnico com marcação
 de incisão pré-pilosa, denominado península, possuindo entre 2 e 2.5cm de largura
 com compensação intrapilosa para a região temporal ou frontal, em um ângulo de
 aproximadamente 45o.  Na tração da pele, o vértice da península é suturado
 exatamente no mesmo local, sendo realizada tração temporal ou frontal da incisão, e 
 retroauricular,  finalizando na região pré-auricular, acomodando a pele com mínima
 tensão na península.

  



DISCUSSÃO

Índice

A técnica foi criada e desenvolvida pelo Dr. Ronaldo Pontes e divulgada pela primeira
 vez em Congresso na Espanha, sendo denominada  península devido a sua forma,
 homenageando, assim, a península ibérica. Essa marcação tem a função de evitar a
 ascensão da linha de implantação do cabelo por ocasião da tração na ritidoplastia.
 Inicialmente utilizada em ritidoplastias secundárias, sua utilidade se estende para
 pacientes que possuem essa linha mais alta mesmo por ocasião da primeira cirurgia.
 O cuidado de não subir ainda mais a costeleta é sem dúvida fundamental na
 ritidoplastia secundária. Acreditamos que o grande benefício da península encontra-se
 na ausência de tensão sobre a cicatriz pré-pilosa, onde em nosso serviço
 solucionamos a contento este estigma da ritidoplastia.

CONCLUSÃO

Índice

Esse recurso tem sido utilizado em um grande número dos nossos pacientes,
 mostrando a manutenção da linha pilosa no seu local de origem no pós-operatório,
 com cicatriz de excelente qualidade, com plena aprovação das pacientes operadas,
 podendo ser aplicado a qualquer caso quando indicado.
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Infeccão Cutânea por Mycobacterium Avium Pós Abdminoplastia Estética – Relato De
 Caso
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RESUMO

Índice

O Mycobacterium avium é um patógeno comum no meio ambiente, podendo ser
 encontrado na água, no solo, nos pêlos de animais e na poeira doméstica. Este
 microorganismo também é conhecido como microbactéria atípica ou microbactéria não
 tuberculose e apresenta pequena patogenicidade em indivíduos saudáveis (1).
O presente estudo relata uma complicação extremamente rara como provável evolução
 pós operatória de uma abdominoplastia estética. Uma infecção cutânea causada pelo
 agente Mycobacterium avium, com formação de múltiplos nódulos na derme e tecido
 celular subcutâneo do retalho dermogorduroso abdominal, tratada clinica e

  



 cirurgicamente. Os autores relatam o caso sua evolução, correlacionando com dados
 da literatura.
Paciente adulta de 30 anos, sexo feminino procurou o serviço de Cirurgia Plástica da
 Irmandade da Santa Casa de São Paulo com queixa de múltiplos nódulos cutâneos no
 abdome,  que se iniciaram dois meses após procedimento cirúrgico de
 abdominoplastia clássica realizada em um outro serviço médico. Não apresentava
 doenças prévias ou uso de terapia imunossupresiva . (Fig.01). O estudo tomográfico
 computadorizado do abdome revelou ausência de comprometimento dos órgãos
 abdominais ou pélvicos. No entanto, na avaliação mais superficial da parede
 abdominal observou-se imagens de descontinuidade da pele e obliteração do tecido
 celular subcutâneo por material denso e pequena formação gasosa.(Fig.2).
A cultura de tecido e secreção em meio sólido (Louvestein – Jarsen) revelou o
 crescimento de colônias após oito semanas, sendo que o estudo da espécie por
 técnica de biologia molecular (PRA) identificou o Mycrobacterium avium. O
 antibiograma mostrou sensibilidade às drogas do esquema tríplice para turbeculose e
 claritromicina. A opção de tratamento foi a associação da terapêutica clínica  de
 isoniazida 400 mg, rifampcina 600 mg, pirazinamida e claritromicina 400 mg, com a
 ressecção cirúrgica completa dos nódulos deixando as feridas cicatrizarem por
 segunda intenção mediante curativos diários tópicos com rifocina. A paciente
 encontra-se no sexto mês de terapêutica apresentando áreas cicatriciais, sendo
 algumas com hipercromia porém sem lesões recidivantes até o presente momento
 (Figura.3).
Na maioria dos casos a infecção causada pelo M.avium manifesta-se por doença
 pulmonar embora linfadenite, osteomielite (2). A manifestação cutânea deste tipo de
 infecção é extremamente rara e pode aparecer preferencialmente em três situações
 distintas (3). Primeiro, por inoculação traumática da pele, causando nódulos
 subcutâneos ou úlceras. Segundo, em pacientes que apresentam linfadenite cervical
 que por contigüidade com a pele formam abscessos.  E por último como manifestação
 de infecção generalizada por disseminação deste agente por via hematogênica (4).
A infecção cutânea por Mycobacterium avium é um evento raro, sendo mais raro ainda
 o aparecimento deste tipo de complicação em pacientes previamente saudáveis
 submetidos a tratamento cosméticos. Levando em consideração que o objetivo
 principal de uma cirurgia estética é a melhora do contorno corporal concluímos que
 este tipo de complicação pode comprometer significativamente o resultado almejado,
 frustrando ambos, médicos e paciente.
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 Figura 01- Lesões agudas

 figura 02 - Aspecto topográfico do abdome com lesões agudas



 Figura 3 - Aspecto atual com lesões cicatriciais
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Infecções Associadas a Implantes de Gel de Silicone

Introdução

Índice

O uso de implantes mamários de gel de silicone tornou-se procedimento freqüente na
 prática clínica nos últimos 40 anos. Trata-se de método rotineiramente usado para
 mamoplastia de aumento ou reconstruções mamárias. Recentemente, observou-se
 em nosso meio uma série de casos de infecções associadas a implantes de gel de
 silicone. O agente etiológico mais prevalente nestes casos foi o Mycobacterium
 fortuitum. Este fato levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibir
 temporariamente o uso de moldes temporários nas cirurgias de implantes mamários,
 como medida para impedir o aparecimento de novos casos de infecção. 
O objetivo deste estudo é o de realizar uma revisão bibliográfica sobre quadros
 infecciosos associados a implantes mamários para mastoplastias de aumento, seus
 mecanismos de desenvolvimento e complicações.

Material e Método

Índice

O material para este trabalho de revisão foi obtido através de pesquisa bibliográfica
 retrospectiva dos últimos 10 anos. Foram incluídos artigos de revisão e relatos de
 caso que relacionavam quadros infecciosos a implantes de gel de silicone para
 mastoplastias de aumento.

Resultado

Índice

O resultado desta pesquisa mostrou 88 artigos relacionando infecção e implantes
 mamários. Estes artigos possibilitam análise criteriosa deste quadro e uma correlação
 com o surto de casos ocorridos em nosso meio.

Discussão

Índice

A incidência de infecção após mastoplastia de aumento varia de 1 a 2% dos casos
 operados1. Os patógenos isolados com maior freqüência são o S. aureus,
 S.epidermidis, Mycobacterium fortuitum and Propionibacterium acnes.
 Aproximadamente 66% dos casos são causados por S. aureus e por Estafilococos
 coagulase negativos2.
Os primeiros relatos de infecção em implantes mamários por M. fortuitum datam do
 final da década de 70 3. Em todos os relatos de infecção por este agente etiológico
 não foi encontrada a origem da mesma. Trata-se de bactéria saprófita isolada
 rotineiramente na água e no solo3. A concentração geográfica dos casos ocorridos em

  



 nosso país na região de Campinas-SP  sugerem a presença de origem ambiental local.
 Este fato esta em conformidade com o relato de outros surtos de infecções em
 implante provocados pela mesma bactéria3. Não existe nenhum dado na literatura
 que correlacione infecções em implantes mamários ao uso de moldes contaminados.
A avaliação criteriosa de casos isolados e surtos infecciosos em implantes mamários
 são fundamentais para melhor compreensão desta entidade. A literatura sobre o
 assunto não fornece embasamento para a moratória sobre o uso de moldes na
 cirurgia de implante mamário.
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Influência  Do Ultra-Som Externo Na Estruturação Histológica Da Cápsula
 Orgânica Dos Implantes De Silicone.

 

Introdução

Índice

 A contratura capsular é a principal complicação relacionada aos procedimentos de
 aumento e reconstrução mamária utilizando implantes de silicone, e a sua profilaxia
 representa, ainda hoje, um grande desafio para mastologistas e cirurgiões plásticos. O
 autor apresenta um estudo experimental em ratos que, com metodização original,
 procurou verificar os efeitos do ultra-som externo na formação cicatricial das cápsulas
 fibróticas dos implantes lisos de silicone, buscando evidenciar a sua pretensa ação
 inibidora da contratura capsular, sugerida, porém ainda não comprovada em
 publicações médicas anteriores1,2,3,4.

Material e Método

Índice
 

 Foram utilizados 42 ratos machos da linhagem Wistar, que receberam a inclusão
 cirúrgica de um pequeno implante de superfície lisa, com dois ml de gel de silicone,
 posicionado em uma loja submuscular da região dorsal (fig. 1). Os animais foram
 divididos em dois grupos de igual número sendo que o primeiro, denominado “Ultra-
som”, passou a receber aplicações seriadas de ultra-som externo por sobre o sítio do
 implante, com uma potência de 1,7 W/cm2 e 3 MHz de freqüência. O segundo grupo,
 denominado “Controle”, passou a receber o mesmo protocolo de aplicação, porém
 com o aparelho de ultra-som desligado. As aplicações tiveram início no 8° dia pós-
implantação e foram mantidas até o 90° dia, quando foram então suspensas e os
 animais mantidos sob simples observação por mais 90 dias.  
Cinco animais de cada grupo foram gradativamente sacrificados aos 30, 60, 90 e 180
 dias, e tiveram seus implantes retirados em conjunto com a cápsula fibrótica (fig. 2),
 que recebeu uma cuidadosa e original preparação histológica com cortes em anel,
 proporcionando uma completa e mais representativa observação de toda a
 circunferência das bolsas capsulares. Foram utilizadas as colorações de Hematoxilina
 & Eosina (fig. 3), Tricrômio de Masson (fig. 4) e Picrosirius Red (figs. 5 e 6) para
 avaliação por microscopia óptica com luz normal e polarizada. As lâminas foram
 preparadas com senhas que preservavam o conhecimento dos grupos pelo
 observador, sendo os atributos de espessura, celularidade, vascularização e

  



 alinhamento paralelo das fibras colágenas quantificados com o auxilio de um
 programa de computador. Os números finais foram submetidos à análise de variância
 no esquema fatorial 
sendo utilizado o nível de significância de 5%.

Resultados

Índice

 Os resultados mostraram que as cápsulas dos implantes no Grupo Ultra-som e
 Controle diferiram quanto à sua arquitetura histológica em grandezas estatisticamente
 significativas. Os parâmetros pesquisados revelaram que a aplicação do ultra-som
 externo promoveu precocemente, ao redor de implantes lisos, a formação de cápsulas
 com características semelhantes àquelas observadas com implantes texturizados. 

Discussão

Índice

A contribuição deste trabalho científico abre caminho para uma série de outros ensaios
 prospectivos, que poderão avaliar o efeito clínico na diminuição da contratura da
 cápsula, uma vez que ficou comprovada a mediação do ultra-som externo nesse
 sentido, alterando suas características de estruturação histológica.

Conclusão

Índice

 O autor conclui que a aplicação precoce e seriada do ultra-som externo por sobre
 implante liso de silicone em ratos, promove aumento significativo na espessura,
 celularidade e vascularização da cápsula orgânica resultante, com evidente
 desalinhamento no padrão de deposição das fibras colágenas.
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Influência do Tabaco na Lesão de Isquemia e Reperfusão em Retalhos
 Cutâneos de Ratos.

Múltiplos fatores têm sido implicados na patogênese da lesão de isquemia/reperfusão
 da pele, incluindo as espécies reativas de oxigênio (ERO). Por outro lado, sabe-se que
 a inalação crônica de tabaco resulta em depleção do sistema antioxidante endógeno e
 grau variável de vasoconstricção cutânea. Empregando-se o retalho epigástrico do
 rato como modelo de isquemia/reperfusão na pele objetivou-se avaliar a influência do
 tabaco inalado, na lesão de isquemia/reperfusão cutânea, através da dosagem tissular
 de malonildialdeído (MDA), xantina oxidase (XO) e mieloperoxidase (MPO). Níveis
 tissulares elevados de MDA são indicadores de lesão de membranas celulares
 caracterizadas pela lipoperoxidação. A xantina oxidase é uma enzima relacionada à
 produção intracelular de ERO e a atividade da MPO representa indiretamente o grau
 de infiltração neutrofílica tecidual. O estudo foi dividido em 2 fases.
 
 Na 1ª fase estudaram-se 8 ratos. Foram confeccionados dois retalhos epigástricos em
 cada rato, sendo um retalho controle e o outro contralateral submetido à isquemia e
 reperfusão.  Após período de 16 h de isquemia e 45 min de reperfusão, foram colhidas
 biópsias cutâneas nestes retalhos e simultaneamente nos retalhos controles, para
 dosagem tissular de MDA. Analisando-se os níveis de MDA cutâneos, observou-se
 tendência à elevação de MDA em retalhos isquêmicos. Após a reperfusão houve
 elevação significativa de MDA em relação aos controles. Utilizou-se na 2ª fase do
 experimento um equipamento de inalação passiva, desenvolvido na Faculdade de
 Medicina de Ribeirão Preto, em 2 grupos de ratos, sendo que 12 ratos inalaram tabaco
 durante 4 semanas no pré-operatório (GF) e outros 12 animais não o inalaram (GNF).
 Confeccionou-se um retalho epigástrico por animal e este foi submetido à 16 h de
 isquemia e 45 min de reperfusão. Após os períodos de isquemia e reperfusão foram
 colhidas biópsias cutâneas destes retalhos para análise tissular de MDA, XO e MPO.
 Houve aumento significativo de MDA nos retalhos de ratos do GF em relação aos do
 GNF, caracterizando-se maior taxa de lipoperoxidação no GF. A atividade tissular da
 XO e da MPO elevaram-se significativamente no GF em relação ao GNF. Com base
 nesses resultados, conclui-se que o tabaco inalado provocou agravamento das lesões
 de isquemia/reperfusão em retalhos cutâneos de ratos.
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Integridade Do Plano Subfascial  em Disseccão ás Cegas Via Transaxilar: Estudo em
 Cadáveres

O acesso transaxilar para inclusão de implantes mamários tem sido muito utilizado em
 nosso meio. A exposição da glândula mamária que este acesso proporciona, permite
 abordagem de todos os planos possíveis para confecção de loja e inclusão do
 implante, com ou sem endoscopia. Recentemente o plano subfascial tem sido objeto
 de estudo, autores referem menor incidência de contratura capsular, resultado tardio
 mais natural, suavização do contorno superior do implante e o pólo inferior
 semelhante ao subglandular¹.

Material e Método

Índice

Quatro cadáveres do sexo feminino, totalizando 8 mamas foram dissecados por via
 axilar subfascial, sem infiltração de líquido, com incisão no cavo axilar em forma de “
 S”  de 4cm a 1 cm da margem do músculo peitoral maior ¹. Incisão na fáscia peitoral
 na margem muscular, descolamento inicialmente rombo com dedo e posteriormente
 com descolador  Richter R741, sem endoscopia, na totalidade da área necessária a
 introdução da prótese indicada. Após inclusão do implante 155 – 195cc e obtenção de
 resultado estético satisfatório procede-se a incisão do sulco mamário para avaliação
 da integridade do plano subfascial.

 

Resultados

Índice

Dissecados até o momento quatro cadáveres, num total de oito mamas, em seis
 mamas (75% da amostra ) manteve-se o plano até o nível do CAP, em uma mama
 (12,5% ) o plano subfascial estendeu-se por toda a área dissecada e em um mama
 houve invasão do músculo peitoral maior ao nível do CAP.

 

Discussão

Índice

  



A fáscia peitoral estende-se da clavicula e continua-se pela fáscia do reto abdominal,
 sendo mais espessa no terço superior que nos dois terços inferiores. A manutenção do
 plano após a dissecção às cegas torna-se mais difícil na parte inferior da mama, em
 75% dos casos a dissecção ficou limitada ao pólo superior demonstrando maior rigidez
 fáscia superiormente. O plano subfascial tornou-se uma nova opção para inclusão de
 implantes. Graf e cols. relatam resultados mais naturais e menor incidência de
 contratura a longo prazo. Góes e cols., referem baixo índice de contratura e ausência
 de deslocamento do implante, bom disfarce do contorno e maior sustentação ao
 implante do pólo superior.

Conclusão

Índice

A dissecção as cegas manteve a integridade do plano subfascial em sua totalidade
 apenas em 12,5% dos casos. Porem o pólo superior ficou revestido pela fáscia em
 82,5% dos casos, trazendo o beneficio deste plano em disfarçar o contorno superior e
 proporcionando maior suporte ao implante.
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Late infection following Breast Augmentation

Abstract:

Índice

Breast augmentation is one of the most common procedures in Plastic Surgery.
 Approximately 220,000 augmentation mammaplasties were performed in 2001 in the
 USA alone. Capsular contracture and implant malposition are the most common
 complications  following this procedure but infection is the most fearful and serious
 complication after breast augmentation. Many works have tried to elucidate the
 causes of capsular contracture and some of them have related it to low grade
 infections. The rate of infection after breast augmentation is reported to be higher
 than that observed in other cosmetic procedures because of the insertion of a foreign
 body  (silicone or saline implants). Prophylactic  antibiotics , universal asepsis
 measures and minimal manipulation  of the implant with fresh gloves  are used
 routinely to avoid these complications . Reported rates of periprosthetic infection
 following breast reconstruction are 1 to 24%. After breast augmentation, reported
 rates are around 3% but include early infection only  (onset of symptoms less than 20
 days after the procedure). In the present study the authors reviewed their experience
 over the last 3 years. A total of 288 breast augmentation cases were prospectively
 analyzed. All operations were performed between 1999 and 2002 by the senior author
 at the same institution. Only silicone implants were used, with either sub-glandular or
 sub- muscular placement, ranging in size from 135 to 350 cc determined pre-
operatively without  the help of a silicone size tester. The present study showed the
 existence of two distinct kinds of infection after Silicone breast augmentation: The
 regular early posoperatory infection(onset before 20 days) and what was called late
 infection( onset beginning after 20 days of surgery). There was found a higher late
 infection rate (onset of symptoms after more than 20 days)  of 3.47% compared to
 the early infection rate  of 2.08 %  following breast augmentation.(p<0,05). Also both
 groups had to be treated differently   because the late infection group did not respond
 to antibiotic therapy alone and surgical therapy was required. Bacteria cultured from
 the later cases of infection showed a different profile from the early cases, with
 Enterobacter and Staphylococcus aureus being the most common agents found. In the
 present article treatment strategies based on the kind of infection presented (early or
 late) and  the infection etiology are discussed. Also is presented an algorithm to

  



 implant salvage after infection .In this same center the infection rate after cosmetic
 surgery in all other procedures was lower than or equal to the international reported
 rates.
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Linfadenoma cutâneo - Um raro diagnóstico diferencial com Carcinoma Baso
 Celular ( CBC )

O Linfadenoma Cutâneo é uma neoplasia rara, de provável origem pilosebácea, com
 características histopatológicas específicas. Esta entidade foi originalmente descrita
 como um tumor linfoepitelial por Santa Cruz e Barr em 1987, sendo o nome
 LINFADENOMA CUTÂNEO atribuído em 1991. Clinicamente o tumor manifesta-se como
 pequeno nódulo solitário, mais freqüentemente localizado na face de pessoas jovens,
 com ligeira predominância masculina. Nenhum dos tumores descritos na literatura
 recidivou após completa excisão.
Um homem jovem, de 30 anos, compareceu em nosso serviço para avaliação clínica de
 uma pápula, de 0,5 cm, com bordas perláceas e regulares, em região pré-auricular
 esquerda, cujo aparecimento era recente ( 6 meses ). A impressão clínica foi de
 Carcinoma Baso Celular ( CBC ). Foi realizada biópsia excisional com margens de
 segurança e encaminhado para avaliação anátomopatológica.
À microscopia o tumor é composto por blocos e cordões celulares, exibindo em sua
 porção central mistura de linfócitos maduros com  células que mostram citoplasma
 amplo, núcleo vesiculoso e nucléolo proeminente (podendo ser binucleadas). 
Na periferia dos blocos há paliçada de células basalóides composta de uma a três
 camadas. É possível por vezes notar presença de diferenciações escamosa e sebácea
 focalmente no tumor. Estes blocos estão imersos em um estroma fibroso denso
 composto por fibroblastos e linfócitos maduros. O tumor é bem circunscrito, não
 capsulado e localizado inteiramente na derme, podendo apresentar pontos de conexão
 com a epiderme. O exame imunoistoquímico destas lesões revela a natureza epitelial
 das células com citoplasma amplo no centro dos blocos e das células basalóides,
 sendo ambas positivas para citoceratinas. A marcação para CD3 evidencia que os
 linfócitos nos blocos e  no estroma são predominantemente T, havendo uma
 população menor de linfócitos B que reagem para CD20. Existem também no centro
 dos blocos células dendríticas reativas para proteína S100.
O caso em questão apresenta características clínicas e anatomopatológicas clássicas da
 neoplasia descrita (LINFADENOMA CUTÂNEO). A apresentação em face de pessoa

  



 jovem, com características histológicas de um tumor dérmico composto por blocos
 celulares com mistura de células epiteliais e linfócitos em meio a estroma denso, é
 compatível com as descrições do LINFADENOMA CUTÂNEO feito na literatura. Os
 estudos imunoistoquímicos com os marcadores epiteliais EMA e citoceratina de alto
 peso molecular, além de CD20 e CD45Ro ajudaram a evidenciar a íntima relação entre
 células epiteliais e linfóides presente no tumor. A reatividade para proteína S100
 comprovou a presença de células dendríticas no interior dos blocos.
A revisão da literatura mundial realizada sugere que o LINFADENOMA CUTÂNEO é um
 tumor raro, com histogênese desconhecida, tendo sido descritos apenas 11 casos no
 mundo. Estudos devem ser realizados no intuito de acrescentar informações sobre
 histogênese, comportamento morfológico e biologia moleculares. Para nosso
 conhecimento, não há relatos de malignidade desta lesão, mas a completa excisão é
 recomendada, uma vez que existe forte semelhança clínica com Carcinoma Baso
 Celular.
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Figuras 01, 02 e 03 - Exames microscópicos do Linfadenoma Cutâneo (Citoceratina /
 EMA / CD45RO)
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Lipoabdominoplastia Ampliada 

A plástica de abdômen já é um procedimento bastante consagrado na literatura e
 refinamentos vem sido propostos ao longo dos anos. Algumas modificações neste
 procedimento como Vernon (1957) e Callia (1965) são marcos históricos e
 fundamentais na evolução da abdominoplastia. 
A introdução da lipoaspiração nas lipodistrofias, sobretudo abdominal, proposta por
 Illouz (1980) trouxe ao cirurgião uma nova opção de tratamento para o abdômen,
 eliminando uma grande parte de indicações de abdominoplastias convencionais.
 Temendo o sofrimento do retalho abdominal por lesões aos vasos perfurantes, a
 associação destes dois procedimentos começou discretamente com
 minilipoabdominoplastias, descrito entre nós por Hakme (1985). Matarasso
 sistematizou áreas possíveis e restritas de serem aspiradas. 
Baseado no estudo de Taylor (1988) sobre a vascularização da parede abdominal,
 Saldanha (2001) sistematizou um novo conceito na cirurgia estética do abdômen.
 Propôs uma lipoaspiração das camadas profundas e superficiais do abdômen superior,
 flancos e do retalho infra-umbilical a ser ressecado acima da fáscia de Scarpa,
 associado ao descolamento do retalho abdominal restrito a diástase dos retos
 abdominais ao nível da borda interna destes músculos o suficiente para a plicatura. No
 sentido de contribuir com a evolução da lipoabdominoplastia, propomos algumas
 modificações com o intuito de facilitar a plicatura dos retos abdominais e o avanço do
 retalho. O procedimento consiste em   lipoaspiração de todo abdômen superior até os
 sulcos inframamários estendendo-se aos flancos. Deixamos uma faixa horizontal
 supra-umbilical de 7 cm sem ser aspirada para evitar desnível do retalho com a região
 suprapúbica. Segue-se com a incisão na pele em região suprapúbica até as cristas
 ilíacas ântero-superiores de forma arqueada. Descolamos a região infra-umbilical sem
 deixar tecido adiposo anexo à aponeurose, como preconiza Saldanha, e liberamos a
 cicatriz umbilical. Em seguida descolamos o retalho superiormente até o apêndice
 xifóide e lateralmente até a borda externa dos músculos reto-abdominais. Utilizamos
 os descoladores de Dílson® nos flancos e região torácica látero-posterior para liberar
 todo o comprimento dos vasos (da aponeurose até a pele), tornando o retalho mais

  



 livre e facilitando o seu avanço (Foto 1). Após a plicatura dos reto-abdominais e
 fixação da cicatriz umbilical realiza-se a incisão, liberação, avanço medial e sutura da
 aponeurose dos músculos oblíquos externos (Fotos 2 e 3). O excesso dermogorduroso
 infra-umbilical é ressecado e o retalho suturado. O curativo abdominal é mantido com
 a cinta compressiva durante 07 dias. Realizamos este procedimento em 11 pacientes
 no período de janeiro a julho/2004, com acompanhamento semanal no primeiro mês.
 Não foram observadas complicações (necroses de pele, hematomas, infecção ou
 seromas significativos). As cicatrizes vêm se apresentando com uma boa qualidade.
 Observamos até o momento um elevado índice de satisfação dos nossos pacientes
 com o contorno corporal obtido. Diante dos nossos resultados, ainda que recentes e
 com número reduzido de pacientes, acreditamos que estas modificações propostas na
 lipoabdominoplastia são contribuições seguras. O descolamento ampliado até as
 bordas externas dos músculos reto-abdominais facilita a plicatura, principalmente nas
 pacientes longelíneas. A liberação do retalho em suas porções laterais e superiores
 promovem um alongamento do retalho, sobretudo nas pacientes com implantação alta
 da cicatriz umbilical. A plicatura dos músculos oblíquos promove um maior contorno
 da cintura. Acreditamos que com um número maior de casos poderemos dar mais
 consistência a esse procedimento.
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Lipoabdominoplastia associação lipoaspiração de contorno corporal e
 Lipoenxerto

O presente trabalho foi realizado  no período de 2000 a 2004, avaliando 86 pacientes
 submetidas a  lipoabdominoplastia associada a lipoaspiração de contorno corporal  e
 enxerto autólogo de gordura em glúteos.Todas as pacientes eram do sexo feminino,
 na faixa etária de 17 a 60 anos. Iniciamos com a paciente em decúbito dorsal,
 previamente demarcadas as regiões a serem aspiradas e enxertada,  para realizarmos
 a lipoaspiração do abdômen, primeiro tempo cirúrgico da lipoabdominoplastia.  Em
 seguida posicionamos a paciente em decúbito ventral e lipoaspiramos os flancos,
 dorso, promontorio e culotes. Após a lavagem, a gordura é imediatamente colocada
 em seringas de 60 ml  e aplicada no lugar selecionado com uma cânula flat No.4,
 através  de túneis e movimento retrógrado, sem ultrapassar  o tempo de 60 minutos
 da coleta . Foi utilizada a hipercorreção da região tratada e em seguida foi feita
 massagem manual  para homogenizar a gordura na área receptora. A metodologia
 preconiza a colheita de gordura pela lipoaspiração, com pressão abaixo de 500mbarr ,
 cânulas de 3 - 5 mm e lavagem da gordura com solução salina 0,9% para melhor
 integração do enxerto. A paciente é colocada novamente em decúbito dorsal para
 realização da lipoabdominoplastia obedecendo os 4 tempos fundamentais, sendo que
 o primeiro, lipoaspiração foi realizado inicialmente : 2) Descolamento seletivo para
 plicatura. 3) Preservação dos vasos perfurantes, estruturas vasculo-nervosas e
 linfáticas. 4) Preservação da fáscia de Scarpa e gordura profunda do abdômen
 inferior. 5) Ressecção de pele e tratamento do umbigo. Colocamos cinta modeladora
 de média compressão ao término da cirurgia. Os resultados foram classificados de
 acordo com o grau de absorção,  a projeção da região glútea e a satisfação das
 pacientes . Foram avaliadas nos  4o,8o,15o,30o, e  180o  dias  pós-operatórios.O
 grau de satisfação foi elevado tendo em vista a melhora do contorno glúteo
 conseguido. 25% dessa pacientes conseguimos avaliar o pós-operatório de 3 anos e
 observamos a manutenção do resultado. Alguns casos apresentaram equimose e
 edema moderados, com resolução espontânea .As vantagens do enxerto autógeno de
 gordura são: fácil realização, baixo custo, baixa morbidade, não causam reação
 alérgica, podem ser repetidos e não deixam cicatrizes. 
Quando associamos a lipoabdominoplastia a lipoaspiração de contorno e lipoenxerto na

  



 região glútea conseguimos melhorar globalmente o contorno corporal harmonizando a
 silhueta feminina nos seguimentos do abdômen, flancos, membros inferiores, dorso e
 principalmente os glúteos.
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Lipoabdominoplastia em Abdomens Atípicos

A partir de 2000 começamos a utilizar a associação da lipoaspiração e a
 abdominoplastia clássica denominada de lipoabdominoplastia. Com esta técnica
 surgiram novas  propostas para o tratamento das lipodistrofias da região abdominal
 .As variações de indicação para cada caso deram início à mudança de tática e técnica,
 dependendo da necessidade de tratamento das estruturas abdominais.
Avaliamos 35 pacientes submetidas a lipoabdominoplastia em casos atípicos no
 período de 2000 a 2004, com idades entre 28 a 69 anos, 99% do sexo feminino,  que
 apresentavam cicatrizes atípicas, abdominoplastia secundária, obesidade e
 emagrecimento.  A Lipoabdominoplastia é a base dá técnica para as variações da
 técnica, utilizamos a lipoaspiração para descolamento e emagrecimento do retalho
 através da técnica em scanner, com os orifícios da cânula voltados para a lateral, em
 movimentos curtos circulares nas camadas profunda e superficial homogeneamente,
 substituindo o descolamento convencional.

I.Lipoabdominoplastia reversaÍndice

Nos casos onde existem graus elevados de flacidez da região superior do abdômen e
 cicatrizes no sulco mamário, após a lipoaspiração do abdome, o excesso de pele é
 corrigido através de abordagem reversa inframamária e, se necessário, faz-se o
 descolamento seletivo com plicatura da diástase, ressecando-se o excesso de pele de
 maneira reversa . Pode-se associar, na presença de flacidez da região inferior, a
 ressecção suprapúbica como preconiza Avelar, Hakme, Shesteck sem transposição do
 umbigo (FIG.01).

II.Lipoabdominoplastia em âncora e verticalÍndice

Realiza-se a mesma tática, com ressecção de pele em âncora ou vertical8, dependendo
 do posicionamento e da localização das cicatrizes, preservando-se a rede vascular e
 modelando o abdome, através do descolamento com lipoaspiração (FIG. 02 e 03).

III.Lipoabdominoplastia em abdome secundárioÍndice

  



Podemos indicar também para os casos de abdominoplastias secundárias, onde há
 necessidade de remoção de tecido adiposo remanescente, ressecando um fuso de pele
 suprapúbica de dimensões variando de acordo com o excesso de pele de cada caso e
 se necessário faz-se a transposição do umbigo.

IV.Lipoabdominoplastia pós-emagrecimentoÍndice

Nas cirurgias pós-emagrecimento, onde está presente um grande excesso de pele e
 tecido adiposo, utiliza-se à lipoaspiração para descolamento e emagrecimento da
 gordura superficial e profunda na região inferior do abdome.  O descolamento seletivo
 na linha média do abdômen superior somente é realizado nas pacientes que
 apresentam diástase dos músculos reto abdominais. A utilização da
 lipoabdominoplastia em casos atípicos é interessante porque modela o tecido adiposo,
 principalmente quando existe grande espessura de gordura e cicatrizes anteriores,
 pois a preservação a nutrição do retalho traz segurança na ressecção do excesso de
 pele de acordo com cada necessidade. A lipoabdominoplastia higiênica permite o
 emagrecimento do retalho, evita descolamentos amplos, melhora o resultado final e
 reduz o índice de complicações neste grupo de pacientes, em alguns casos não
 realizamos plicatura dos músculos retoabdominais.

O objetivo deste trabalho é descrever a técnica e indicações de lipoabdominoplastia
 para abdomens com cicatrizes atípicas (reverso, vertical, âncora), abdominoplastia
 secundária, abdomens em pacientes obesos, pós-emagrecimento e pós-cirurgia
 bariátrica.
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Lipoaspiração no tratamento da Lipodistrofia da região Cervical

Utilizamos a técnica de lipoaspiração superficial no tratamento da lipodistrofia e
 envelhecimento cérvico-facial associado ou não a ritidoplastia. 
Nas ultimas décadas foram realizados grandes avanços nas técnicas que usam
 lipoaspiração na região cervical, permitindo a correção de lipodistrofias de submento e
 cérvico-facial. O contorno da região cervical está representada pela união da armação
 ósseo cartilaginosa  e dos tecidos moles que a cobrem. São de importância
 fundamental a mandíbula e o músculo esternocleidomastoideo que brindam um
 formato esteticamente adequado. Estão relacionadas na formação do ângulo cérvico -
 facial e o perfil do pescoço as seguintes estruturas anatômicas:  a mandíbula, o osso
 hióide, as cartilagens tiróides associados à gordura, os músculos e a pele
 suprajacente. A quantidade e a localização da gordura, a flacidez da pele, e a
 anatomia do músculo platisma contribuem com a formação das características
 estéticas do pescoço em indivíduos jovens e velhos.  Na região submentoniana o ramo
 mandibular marginal do nervo facial é a estrutura de importância que se apresenta
 correndo na margem inferior do corpo mandibular. Nesta área a camada SMAS-
platisma fica mais fina e o nervo é mais vulnerável a lesão. Foram operados 215
 pacientes no período de janeiro de 1998 a junho de 2004 com idades entre 30 e 55
 anos, tanto de sexo feminino e masculino.

Áreas a serem lipoaspiradas:

Índice

Submentoniana Cervical Submandibular

Indicações:

Índice

Pacientes com lipodistrofia da região cervical / Pacientes com sinais de envelhecimento
 facial sem indicação para ritidoplastia/ Pacientes com flacidez de pele (minilifting,
 ritidoplastia, minilifting cervical)
O paciente é colocado  em posição supina e com hiper-extensão cervical, previamente
 demarcada a região cervical a ser lipoaspirada, delineando - se o ângulo da

  



 mandíbula. Empregou-se a técnica tumescente utilizando uma solução de infiltração
 composta de 150 ml de solução salina isotônica 0,9% com 0,5 ml de adrenalina e
 xylocaína 2% e neocaína 0,5% quando o procedimento foi realizado sob anestesia
 local. Usamos comumente 200 ml da solução nesta área. É feito. Utilizamos seringas
 de 10 ml com metade do vácuo. Cânulas de lipoaspiração, retas, curtas, com
 diâmetros de 2 mm com  2 orifícios e também cânulas multifuros tipo Klein. A gordura
 removida durante a lipoaspiração do pescoço é superficial ao platisma. Para evitar
 lesão o nervo facial, no seu ramo mandibular, é realizado uma manobra digital de
 isolamento levando ele para acima da área de lipoaspiração.  A gordura lipoaspirada
 pode ser usada, se necessário, para enxertar no lábio, no sulco nasogeniano, a fim de
 completar o modelado facial. Realizado um curativo, no 5°dia e trocado por uma faixa
 elástica de suave compressão a usar-se por uma semana. Indica-se drenagem
 linfática  pós-operatória. O conhecimento adequado e o respeito de estruturas
 anatômicas nobres, lipoaspiração supraplatismal criteriosa, faixa de suave compressão
 e drenagem linfática evitarão a ocorrência de complicações.
Os resultados alcançados com esta técnica foram satisfatórios com melhoria do
 contorno cervical e rejuvenescimento com definição estética da borda mandibular e
 quando associado com minilifting ou lifting facial a lipoaspiração cervical evita grandes
 descolamentos diminuindo o período de recuperação pós-operatória.

Referência Bibliográfica:

Índice

1.Goodstein  W A : Superficial Liposculpture of the Face and Neck. Plast Reconstr Surg
 98:988. 1996.
2.Morrison W: The Minimal Facelift: Liposuction of the Neck and Jowls. Aesth Plast
 Surg, 25: 94-99, 2001.
3.Pitanguy I: Lipoaspiração-Procedimento Ancilar à Ritidoplastia. Brás Cir, 75(4): 287-
300, 1985.
4.Souza Pinto EB: Submental skin: Morph histological study of interest to liposuction.
 Aesth Plast Surg 191: 21, 388-394.
5.Seckel B: Facial Danger Zones. Avoiding Nerve Injury in Facial Plastic Surgery.
 Quality Medical Publishing, Inc. 1994.

Figuras:

Índice

Figura 1 - Técnica Cirúrgica

Figura 2 e 3 - Pré e pós - operatório

Figura 4 e 5 - Pré e pós - operatório - Lipoaspiração cervical associada a minilifting

 



 Figura 2 e 3 - Pré e pós - operatório

 Figura 1 - Técnica Cirúrgica



 Figura 4 e 5 - Pré e pós - operatório - Lipoaspiração cervical associada a minilifting



  Índice
   resumo | caso_clínico_1 | caso_clínico_2 | discussão | referências |

 
  LIPODISTROFIA CERVICOFACIAL ASSOCIADA AO USO DE ANTI-RETROVIRAIS

 
  Autor:
   Diego Murillo Solis
  Descrição:
   M. D.

 
   Descritores
  Lipodistrofia Cervicofacial , Anti-retrovirais, lipoatrofia

 
   Endereço
  Av. Haddock Lobo, 807 – Flat - Jardins CEP 01414-002 - São Paulo - SP

 

Lipodistrofia  Cervicofacial  associada ao uso de  Antirretrovirais

Disciplina de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da Universidade de
 São Paulo.

 

Resumo:

Índice

A lipodistrofia relacionada ao uso de anti-retrovirais em pacientes HIV-positivos foi
 descrita primeiramente em 1998. A característica clínica principal é a diminuição da
 gordura periférica (lipoatrofia) na face, membros e nádegas, acompanhada pelo
 acúmulo de gordura central no abdome, mamas e dorso.

Os autores apresentam dois casos clínicos de pacientes infectadas pelo HIV, que em
 uso de inibidores de protease (IP) desenvolveram lipodistrofia cervicofacial. O padrão
 da distribuição da gordura nestes dois pacientes, com depósito em região anterior do
 pescoço, aparece em duas publicações científicas na literatura, e o depósito de
 gordura em face não foi encontrado em nossa revisão bibliográfica. As duas pacientes
 foram tratadas com lipoaspiração. Os dois casos apresentaram boa evolução,
 recebendo alta no primeiro dia pós-operatório. Ao final da cirurgia foi colocada faixa
 mentoneira.

Caso Clínico 1:

Índice

Paciente SRO, de 34 anos, sexo feminino, com serologia positiva para HIV há 14 anos.
 Faz uso de terapia com antirretrovirais (DDI e AZT) desde o diagnóstico da infecção.
 Evoluiu com aumento lento e progressivo do volume cervical e facial há 2 anos, com
 limitação à movimentação da cabeça e desconforto com a imagem corporal. Realizou
 RNM, para planejamento operatório, que mostrou um aumento da gordura em região
 cervical anterior, pré e pós-platisma, aumento da gordura em subcutâneo da face e
 grande acúmulo de gordura em dorso, característico da lipodistrofia secundária ao uso
 de IP, conhecido por “Buffalo Hump”. Foi indicada a suspensão do IP temporariamente
 e o tratamento cirúrgico em 2 tempos, sendo o primeiro a lipoaspiração da região
 cervicofacial. O volume lipoaspirado foi de 750cc.

Caso Clínico 2:

Índice

  



Paciente VNPT, 37 anos, com sorologia positiva para HIV, em uso de antirretrovirais há
 8 anos, quando foi feito o diagnóstico da infecção pelo HIV. Há 2 anos e 6 meses
 evoluiu com aumento de volume da face, região cervical anterior e dorso, com
 restrição à movimentação da cabeça e descontentamento com a imagem corporal.
 Realizou T.C. de face e pescoço, para planejamento operatório, que mostrou um
 aumento da gordura em região cervical anterior, pré e pós platisma, e em dorso,
 característico da lipodistrofia secundária ao uso de IP, conhecido por “Buffalo Hump”.
 Indicada cirurgia em tempo único.

O volume lipoaspirado foi de 1000cc (650 cc dorso e 350 cc da região cervical
 anterior).

 

Discussão:

Índice

Com a evolução no tratamento dos indivíduos portadores do vírus HIV e,
 conseqüentemente, aumento na sobrevida; surgem os efeitos colaterais derivados do
 uso prolongado das medicações antirretrovirais, como a lipodistrofia em regiões
 cervicofacial e dorsal. Nestes primeiros casos tratados através da lipoaspiração, e
 confrontados com os trabalhos existentes na literatura médica, pudemos observar
 melhora do contorno facial e corporal pelo uso de método cirúrgico já consagrado na
 cirurgia plástica mundial. Porém mais estudos clínicos e experimentais se fazem
 necessários.
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Lipodistrofia óculo-palpebral, descrição de um caso

Resumo

Índice

Os autores descrevem diagnóstico e conduta frente a um caso de paciente portador de
 Lipodistrofia óculo-palpebral e discutem a tática de abordagem da intervenção
 cirurgica somada a técnica convencional de Blefaroplastia. O paciente foi encaminhado
 á Cirurgia Plástica do Hospital Ipiranga com queixa de aumento de bolsas palpebrais e
 foi por este Serviço operado.

Relato de Caso

Índice

Apresentou-se ao Serviço paciente do sexo masculino de  55 anos de idade , branco ,
 ex-boxeador , aposentado , com queixa de aumento das bolsas palpebrais que
 dificultava sua visão e dava-lhe aspecto de cansado e sugeria aos outros que o
 mesmo fosse alcoolatra sendo que isto o incomodava muito.
Ao exame clínico notou-se região cutânea sem cicatrizes , com dermatocalásia
 palpebral e aumento importante da bolsa gordurosa orbitária superior e inferior de
 ambos os lados simetricamente. 
Feito o exame clínico do paciente , nenhuma alteração clinica importante foi
 constatada , descartando-se doenças gladulares , dependência quimica e alcoolica.
Após exames laboratoriais pré-operatórios de rotina , o paciente foi conduzido ao
 centro cirurgico e submetido a anestesia geral somada a infiltração local com xilocaina
 a 0,5% e adrenalina a 1: 80.000 UI.
Foi demarcada a cirurgia conforme tática convencional para blefaroplastias e realizada
 a mesma ,notando-se enorme quantidade de gordura orbitária , sendo que a mesma
 invadia a região da esclera e conjuntiva de ambos os olhos na parte lateral . Para

  



 aborda-la foi necessária a realização de incisão na esclera conjuntival lateral ,paralela
 a rima palpebral , logo acima do sulco conjuntival de aproximadamente 0,5mm , uma
 vez feita a hemostasia a gordura orbitária foi pinçada e após a fixação desta com
 pinça Kelly mosquito , foi feita a retirada da gordura excedente e ligadura e não a
 cauterização do restante abaixo da pinça Kelly mosquito ,com fio 6-0 mononylon , não
 suturou-se a conjuntiva . O fechamento cutâneo foi feito com pontos mononylon - 6-0
 separados.

Discussão

Índice

Em revisões bibliográficas não foram encontradas refêrencias a Lipodistrofias óculo-
palpebrais como esta descrita , porém cremos que este não seja pouco frequente dada
 a localização desta e a maior probabilidade de traumas dada a forma com que esta
 desnvolveu-se por o paciente praticar profissionalmente o Boxe . O que notamos e
 discutimos nestes casos é a forma necessária de abordagem ,intraocular , através da
 esclera conjuntival , dentro da fenda palpebral , para obtermos um sucesso no
 tratamento completo do problema gerado pelo crescimento da gordura orbitária.   
Temos notado que neste caso em especial não havia condições de apenas realizarmos
 a Blefaroplastia convencional com abordagem unicamente através da pele , como
 tanto se faz nas Blefaroplastias tanto superiormente como inferiormente.

Conclusão

Índice

Concluimos que sob a nexessidade de intervir-se de forma a aumentar a exploração
 dos excessos de gordura orbitária , esta provado a necessidade e fácil intervenção nas
 regiões descritas como auxiliares na finalização da Blefaroplastia.

Summary

Índice

Authors describe the diagnostic and conduct in a case of orbicular lipodistrophy .The
 patient , a boxer , was directed to plastic surgery of the Hospital Ipiranga with
 diagnostic of a several orbicular lipodistrophy were a normal blefaroplasty is not be
 indicade only . We made the diagnosis and conduct just the anatomic localization and
 weakness suggest by surgery , with a intraobitary procedure for tratament of the fat
 orbitary and periorbitary.
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Figura1 Foto do paciente de frente , pré-operatório
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Lipoenxertia como opção terapêutica na Síndrome de Romberg, relato de 3
 casos

Introdução:

Índice

A Síndrome de Romberg é uma rara  desordem caracterizada por atrofia lenta e
 progressiva de alguns ou todos os tecidos de um lado da face, podendo se estender a
 outras partes do corpo e cursar com alterações nos fâneros e sistema nervoso. Seu
 aparecimento ocorre geralmente na puberdade ou na adolescência.
As progressivas deformidades faciais levam ao afastamento do convívio social  e
 problemas psicológicos para a maioria desses pacientes.
As formas de tratamento aceitas atualmente são os enxertos dermogordurosos,
 retalhos microcirurgicos, implantes aloplásticos e lipoenxertia.

Materiais e Métodos:

Índice

São apresentados 3 casos de pacientes do sexo feminino, com idades de 23, 38 e 41
 anos, submetidas a lipoenxertia. Duas com  hemiatrofia facial à direita e  a outra à
 esquerda. Todas foram submetidas a lipoaspiração, tendo como área doadora a região
 periumbilical. O volume gorduroso aspirado foi aproximadamente 40ml por sessão.
A gordura aspirada foi então decantada, lavada com soro fisiológico e enxertada no
 volume de 30ml nas áreas atróficas da face previamente marcadas.

Resultados:

Índice

As pacientes foram acompanhadas por 2 anos, período no qual foram realizadas varias
 sessões de lipoenxertia. Foi realizada uma média de 5 sessões,, com intervalo de 4 a
 6 meses. 
Após a finalização do tratamento, foi obtido um contorno facial satisfatório, com boa
 aceitação pelas pacientes.

  



Discussão:

Índice

A principal indicação da lipoenxertia na atualidade, é  o preenchimento de depressões
 da superfície corporal, tendo se mostrado um tratamento eficaz na correção da atrofia
 tecidual da Síndrome de Romberg.
Apesar da necessidade de várias sessões de lipoenxertia, devido ao fato de não se
 poder prever a quantidade de gordura que será reabsorvida, a técnica tem se
 mostrado eficaz e com baixa morbidade.

Conclusão:

Índice

A técnica de lipoenxertia se mostrou segura e eficaz no tratamento da Síndrome de
 Romberg, pelo fato de utilizar gordura autóloga, requerer tempo cirúrgico pequeno e
 apresentar bons resultados.

Bibliografia:

Índice

1) Franco, T.  Princípios de Cirurgia Plástica, p. 210, p. 305. Editora Atheneu-RJ 2002;
 2) Mélega, J. M. Fundamentos e arte em Cirurgia Plástica,  p. 85-97, 545-51 editora
 MEDSI, Rio de Janeiro 2002; 3) Correa, WE; Garofalo, F; Pitanguy, I. Tratamento da
 Síndrome de Romberg com associação do enxerto de gordura aspirtada, PTFE-E e
 MEDPOR.  Rev. brs. cir;87(3):131-40, maio-jun. 1997; 4)Matsudo, P K R. Fat
 grafting: how I do it. Annals of the International Symposium Recent Advances in
 Plastic Surgery, 1990. p.184-95; 5) Roddi R; Riggio E; Gilbert PM; Hovius SE;
 Vaandrager JM; Van der Meulen JC. Clinical evaluation of techeniques used in the
 surgical treatment of progressive hemifacial atrophy. J Craniomaxillofac
 Surg;22(1):23-32, 1994 Feb.

 

 paciente 1- pré



 paciente 1- pós



 paciente 2 - pré



 paciente 2 - pós

 paciente 3 - pré



 paciente 3 - pós



  Índice
   bibliografia |

 
  LIPOESCULTURA COM INJEçãO DE GRANDES VOLUMES PARA AUMENTO DE
 REGIãO GLúTEA E TROCANTéRICA

 
  Autor:
   Marco Aurelio Kaled Regazzo
   Descritores
  Lipoescultura, trocantérica, região glútea

 
   Endereço
  Rua Vicente Machado 2411 – CEP 80440-020 - Batel – Curitiba PR

 

Lipoescultura com injeção de grandes volumes para aumento de região glútea
 e trocantérica

Lipoaspiração é uma das Cirurgias Plásticas estéticas mais realizadas no mundo. Seus
 princípios básicos estão bem estabelecidos e sedimentados 1, 3, 5.
Lipoescultura ² é uma técnica de lipoaspiração na qual, além da remoção de gordura, a
 utilizamos como enxerto autólogo. Há variações e controvérsias acerca da técnica de
 injeção e grau de absorção do enxerto 1,2,3,4 e 5.
O Objetivo deste trabalho é demonstrar uma metodologia técnica, na qual realizamos
 enxertos autólogos de grandes volumes de gordura para aumento de região glútea e
 trocantérica.
No período de fevereiro de 2002 a julho de 2004, 232 pacientes do sexo feminino
 foram submetidas a lipoescultura com injeção de gordura na região glútea e
 trocantérica. O volume injetado variou de 250ml a 800ml.
As cirurgias foram realizadas sob anestesia geral ou peridural com sedação. Utilizou-se
 nas áreas de retirada de gordura solução de infiltração de Soro Fisiológico 0,9% e
 adrenalina na concentração de 1:500.000. Retirou-se a gordura com seringa de 60cc
 e cânulas de 5 e 4mm, mais comumente das regiões de flancos, culotes, dorso,
 braços, abdome, região interna das coxas, locais onde havia gordura localizada. 
A gordura foi tratada da seguinte forma: decantação, lavagem com solução salina e
 centrifugação. Permanecendo sempre dentro da seringa de retirada.
Após a purificação da gordura, transferiu-se para seringas de 20cc (foto1), tornando-
as prontas para enxertia. A injeção de gordura foi realizada após o término da
 lipoaspiração.
 Para injeção, usou-se seringas de 20cc, cânula de 3mm de diâmetro e 15cm de
 comprimento (foto2). Injetou-se através da técnica de tunelização em leque, com
 retroinjeção filiforme do enxerto (foto3). Utilizou-se sempre diversas vias de acesso
 para os túneis (foto4). 
A injeção de gordura na região glútea foi realizada intramuscular e no subcutâneo. Na
 região trocantérica somente no subcutâneo. O volume enxertado variou de caso a
 caso. Estabelecemos para este trabalho o volume mínimo de 250cc injetados para
 aumento de região glútea e trocantérica. 
Acreditamos que a padronização do método de retirada e principalmente de
 tratamento e injeção da gordura sejam fatores diferenciais no grau de integração das
 células adiposas como enxertos.  Consideramos aspectos muito importantes nessa
 padronização técnica para enxerto de grandes volumes:
1) Obtenção de gordura através de seringa. 
2) Tratamento/ manuseio/ preparo da gordura, adequados. 
3) Múltiplas vias de acesso (incisões). 
4) Tunelização em leque com retroinjeção filiforme. 
5) Injeção de gordura com seringa de 20cc, e cânula de 3mm. 
6) Posicionamento intramuscular da gordura na região glútea.
Os resultados obtidos (fotos 5 e 6) foram consistentes e satisfatórios para as
 pacientes. O índice de complicações com a utilização desta padronização técnica foi
 muito baixo. 

  



Concluímos que através deste método padronizado podemos conseguir resultados
 seguros e consistentes para tratamento do contorno corporal através de lipoescultura
 com injeção de grandes volumes de gordura na região glútea e trocantérica.
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Lipomatose Facial Congênita Infiltrativa

Introdução

Índice

A lipomatose facial infiltrativa é um distúrbio congênito raro no qual lipócitos maduros
 invadem os tecidos adjacentes. As características fenotípicas incluem a hipertrofia de
 partes moles e arcabouço ósseo, erupção dentária precoce e macrodontia. Há um alto
 risco de recidiva após ressecção, caso esta seja subtotal. A etiologia, história natural,
 conduta terapêutica e a relação com outras doenças ainda não estão estabelecidas.

Objetivo

Índice

Apresentar e analisar dois casos de lipomatose facial infiltrativa congênita operados no
 período de janeiro a julho de 2004 no Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora e
 Microcirurgia do Instituto Nacional de Câncer.

Relato de Caso

Índice

Caso 01: paciente de 13 anos, do sexo masculino, branco. Apresentava aumento de
 volume de partes moles de terço médio e inferior de hemiface direita, desde o
 nascimento. Associado ao quadro apresentava também surdez, paralisia facial
 (adquirida após intervenção prévia em outro serviço) e distopia do lábio inferior à
 direita. Foi realizado ressecção de excesso de tecido subcutâneo através de incisão
 prévia subciliar e em sulco nasogeniano. Realizou-se também o reposicionamento da
 comissura labial direita com retirada do excesso de tecido do lábio inferior e superior.
Caso 02: paciente de 13 anos, do sexo masculino, pardo. Apresentava aumento de

  



 volume de partes moles de terço médio e inferior de hemiface direita, retardo mental,
 hemangioma plano na região dorsal e assimetria de partes moles em dimídio direito.
 Foi realizado lipoaspiração com cânula de 3 mm de hemiface direita, com saída de
 150ml de gordura.

Discussão

Índice

A lipomatose facial congênita infiltrativa é caracterizada pela presença de coleções não
 encapsuladas de lipócitos maduros que infiltram tecidos locais e tendem a recidivar
 após a cirurgia. Segundo Slavin as características morfológicas seguem os seguintes
 critérios: 1) tumor não encapsulado contendo células de tecido subcutâneo maduro,
 2) infiltração de musculatura e partes moles adjacentes, 3) ausência de características
 malígnas, 4) ausência de lipoblastos, 5) presença de elementos fibrosos em conjunto
 com um aumento do número de fibras nervosas e vasos sangüíneos e 6) hipertrofia
 de esqueleto ósseo subjacente. No primeiro caso houve múltiplas recidivas após
 ressecções agressivas realizadas em outros serviço. Isso motivou a realização de uma
 intervenção menos agressiva no segundo caso. 

Conclusão

Índice

Apesar de tratar-se de neoplasias benignas e vários autores recomendarem
 tratamento agressivo precoce, isso pode implicar em sacrifício de estruturas nobres e
 lesão permanente.
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Luxação Espontânea do Globo Ocular em um caso de Síndrome de Crouzon:
 Relato de Caso e Proposta Terapêutica

Introdução:

Índice

A síndrome de Crouzon é uma condição autossômica dominante descrita pela primeira
 vez em 1912 por um neurologista francês Octave Crouzon, como uma deformidade
 craniana que apresenta craniostose associada a anomalias dentofaciais.
Em 100% (cem por cento) dos casos há proptose ocular, e, esta é secundária a órbita
 rasa, resultando em grande freqüência exposição da conjuntiva e queratinização. A
 Exotropia é extremamente comum - 77% ; baixa visual ocorre aproximadamente em
 46% dos casos; com atrofia ótica em 22% e cegueira em 7%. Em baixa freqüência é
 encontrado nistagmo - 12%, coloboma de íris - 2%; ceratocone.
Ao exame físico a síndrome de Crouzon apresenta: braquicefalia, exoftalmia,
 hipoplasia do processo malar, hiperterolismo, nariz em forma de bico de papagaio,
 hipertensão intracraniana, problemas nas visa aéreas superiores e lesões ópticas
 (proptose, deficiência visual e estrabismo). Também pode estar presente o retardo
 mental, com expectativa de vida do paciente normal . 
A luxação espontânea do globo ocular é uma complicação rara, que pode estar
 presente nesta síndrome, na revisão da literatura nacional não foi encontrado nenhum
 caso, apenas relatado na literatura mexicana, que mostra uma luxação em uma
 criança que teve o olho eviscerado, devido ao diagnóstico errôneo de tumor orbitário e
 a não redução do mesmo para a cavidade orbitária.

  



Relato do Caso

Índice

Paciente M.A.F., sexo feminino, de 2 anos e 8 meses de idade, sem antecedentes
 mórbidos na família. Ao exame mostrava inserção palpebral oblíqua, lagoftalmo
 noturno, e proptose do globo ocular ao tentar manusear o globo ou à qualquer tipo de
 esforço próprio(fig.1,2,3). Ainda, craniosinostose, fontanela ampla, pontes
 supraorbitais rasas, olhos proeminentes, hipoplasia malar e maxilares, orelhas
 rebaixadas e rodadas posteriormente, prognatismo, hálux largo, hidrocefalia,
 deficiência respiratória e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. 
O exame de ressonância nuclear magnética mostrava órbitas extremamente rasas e
 provável encefalocele etmoidal (fig.4,5).
Avaliada pelo setor de oftalmologia com a queixa de episódios de luxação do globo
 ocular  quando chorava, desde os 5 meses de idade (fig.6).

Discussão

Índice

Diante do quadro de órbitas tão rasas e de já haver sido feito avançamento do tecido
 ósseo orbitário e complementado com tarsorrafia; foi sugerido a descompressão das
 órbitas para os pequenos seios maxilares e etmoidais associado com o encurtamento
 dos quatro músculos retos horizontais. O resultado do procedimento foi positivo,
 diminuindo a freqüência das luxações.
Desta forma, podemos concluir que a luxação espontânea do globo ocular na Síndrome
 de Crouzon é uma observação rara, e, quando presente, pode levar a graves
 complicações como a perda do globo ocular. Apesar de descrito na literatura que o
 avançamento fronto-orbitário é um meio eficiente de se evitar a luxação nestas
 órbitas rasas, no nosso caso ele foi ineficiente, mesmo combinado com tarsorrafia.  A
 nossa proposta de associar o encurtamento de todos os músculos retos, em dois
 tempos, é uma opção que deve ser considerada frente ao resultado obtido no nosso
 paciente. 

Referências Bibliográficas

Índice

1. PILLAI  RR. Craniofacial dysotosis (Crouzon's syndrome): report of a case. Dent Dig
 1970; 76(5): 222-4.
2. SCHWARTZ  M. First-trimester prenatal diagnosis of Crouzon syndrome. Prenat
 Diagnosis 1996; 16: 155-8.
3. SINGER SL. Dentofacial features of a family with crouzon syndrome. Case reports.
 Aus. Dent. J 1997;42 (1):11-7.
4. NAVARRETE  CA. Germinal mosaicism in Crouzon's syndrome. A family with three
 affected siblings of normal parents. Clin Genet 1991; 40: 29-34.
5. LEONARD  MA. A sporadic case of apparent Crouzo´s syndrome with
 extracraniofacial manifestations. J Med Genet 1974; 11: 206-15.

 

 

 



 figura 01

 figura 02



 figura 03

 figura 04



 figura 05

 figura 06



  Índice
   referências_bibliográficas |

 
  MACRODISTROFIA LIPOMATOSA DE MEMBRO INFERIOR: RELATO DE CASO DE
 LIPOASPIRAçãO NA INFâNCIA .

 
  Autor:
   Luiz Alberto Soares Pimentel
  Co-autores:
   Danilo Rocha Dias
    Narayana Pauline Serpa
    

 
   Descritores
  macrodistrofia lipomatosa, lipoaspiração

 
   Endereço
  Clínica Fluminense de Cirurgia Plástica Endereço: Av. Sete de Setembro 301 -
 Icaraí - Niterói - Rio de Janeiro

 

Macrodistrofia Lipomatosa de Membro Inferior: Relato de Caso de
 Lipoaspiração na Infância

A macrodistrofia lipomatosa é uma forma pouco comum de gigantismo localizado, que
 se reconhece desde o nascimento e se caracteriza por um supercrescimento lento e
 progressivo dos tecidos mesenquimatosos com um desproporcional aumento de
 tecidos fibroadiposos. 
A forma mais comum é o acometimento da extremidade inferior chegando a 80% dos
 casos.
A história clínica do paciente é de uma criança que ao nascimento se nota um aumento
 não simétrico de uma extremidade, dedos, porção distal de um membro ou até
 mesmo de todo ele.
O diagnóstico é realizado pelos exames de imagem e histopatológico.
Os exames de imagem incluem Rx que demonstra tecidos moles proeminentes e
 hipertrofia óssea podendo aparecer áreas radioluscentes em partes moles.
Diagnóstico diferencial deve ser feito com diversas patologias que se apresentam com
 aumento de volume de regiões do corpo.
Relato de Caso: Paciente feminina, 2 anos, branca, apresentando grande aumento de
 volume do membro inferior direito, notado 10 dias após o nascimento, esse volume da
 região trocantérica impedia o uso de roupas normais. Houve crescimento acentuado
 do membro inferior direito durante o primeiro ano de vida sendo que esse índice de
 crescimento diminuiu e parecia estar estacionado aos 2 anos. 
A paciente havia sido submetida a exames por pediatras, dermatologistas e cirurgiões
 plásticos e foi realizado um exame histopatológico de tecido retirado do subcutâneo
 da face posterior da coxa cujo resultado descreveu proliferação de tecido adiposo,
 com células normais e sem figuras de mitoses e classificado como uma lipomatose. O
 exame físico dos membros inferiores mostrou panículo adiposo muito espesso na
 perna, coxa, nádega e, principalmente, na região trocantérica direita, formando um
 enorme culote em comparação com a estatura da criança. Ao exame radiológico foi
 achado hemi-hipertrofia óssea e de partes moles em todo o membro inferior direito
 com exceção dos ossos do pé. Todo o membro inferior direito apresentava acentuado
 aumento de espessura do tecido gorduroso sub-cutâneo, aumento do diâmetro das
 epífises ósseas e menos evidente das diáfises, com ligeiro aumento da massa
 muscular.  Em 1984, a paciente aos 2 anos e 4 meses de idade  foi submetida a 
 hidrolipoaspiração, com cânulas de 3 mm, sob anestesia geral, na região glúteo
 trocantérica sendo aspirado volume gorduroso de 300 ml. Durante seu

  



 acompanhamento, aos 5 anos e 8 meses de idade verificamos que o crescimento da
 lipodistrofia  havia estacionado e que a diferença entre os dois membros era menor.
 Com 17 anos, desejava a correção final do aumento de volume ainda existente nas
 faces lateral, posterior e anterior da coxa, lateral da perna direita, nádega e face
 interna dos joelhos. Sendo então realizado a 2ª intervenção em 20/05/99 sendo
 aspirados 2000 ml de gordura nas regiões acima descritas e lipoenxertia em recesso
 glúteo lateral esquerdo. Após 11 meses de pós-operatório observa-se discreta
 diferença de volume na região trocantérica e.coxa direita Nesta época a RM revelou
 aumento de massa muscular.  Concluímos ter atingido o melhor resultado possível
 sem criar defeitos de superfície, principalmente por se tratar de uma patologia rara ,
 de difícil tratamento tanto nos dias atuais quanto na época em que foi realizado o
 primeiro procedimento.
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Macrotia - Relato de Caso

Introdução

Índice

Macrotia é definida como o aumento anormal do pavilhão auricular.1
Segundo FARKAS as medidas normais do pavilhão auricular são em média 62,4 mm de
 comprimento e 35,4 mm de largura para homens e 58,8 de comprimento e 33,5 mm
 de largura para mulheres.2 
Tem como principais etiologias a hipertrofia congênita, secundária a hemangiomas,
 neurofibromatose ou fazendo parte de hemi-hipertrofia corporal2. 
A hipertrofia ocorre principalmente  no eixo vertical, podendo acometer todos os
 segmentos do pavilhão auricular ou apenas segmentos específicos, como a escafa ou
 o lóbulo.1 
O tratamento é cirúrgico, DI MARTINO em 1856, foi pioneiro na descrição da técnica
 de  ressecção  de segmento de pele e cartilagem da região da hélice e escafa.2 Vários
 autores, como GERSUNY, PEER e WALKER, DAVIS, BINNIE, COCHERIL, CHEYNE e
 BURGHARD, KÖLLE o seguiram no decorrer dos anos, todos baseados no mesmo
 princípio.1,3 
JOSEPH, DENECKE, TANZER e CONVERSE, LOEB, GUERRERO-SANTOS descreveram
 formas de redução do lóbulo4.

Relato do caso

Índice

J.R.P., 65 anos, natural de Recife, procedente de Nova Iguaçu, eletricista aposentado,
 casado.  Há  15  anos queixando-se de  aumento progressivo do pavilhão auricular
 bilateralmente, sem qualquer outra comorbidade. Refere que seu pai também
 apresentava o mesmo problema.
O paciente teve diagnosticada macrotia às custas do aumento da escafa, com  orelha
 direita medindo 84 mm de comprimento por 45 mm de largura e a orelha esquerda
 medindo 82 mm de comprimento por 45 mm de largura. Foi submetido a cirurgia para
 correção de macrotia pela técnica de COCHERIL em  julho de 2004.

  



DiscussãoÍ

Índice

O paciente apresentava macrotia de natureza segmentar, tendo como principal
 componente do aumento auricular a grande dimensão da escafa1,2, apresentando
 discreta hipertrofia conjunta do lóbulo.  
HINDERER afirma que em inúmeras ocasiões a macrotia está associada a diminuição
 do ângulo escafo-conchal e que a simples reconstituição cirúrgica deste ângulo
 através das técnicas tradicionais de otoplastia bastaria como correção2. No caso
 relatado apesar do leve apagamento da cruz superior da anti-hélice, o ângulo escafo-
conchal estava mantido.

Conclusão

Índice

As técnicas COCHERIL e de GUERRERO-SANTOS , são de fácil execução e eficientes na
 resolução do deformidade da escafa e do lóbulo respectivamente.
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Mamaplastia de aumento via axilar com auxílio videoendoscópico – Experiência
 inicial

INTRODUÇÃO:

Índice

A mamaplastia de aumento consolidou-se nas últimas 2 décadas, como um dos
 procedimentos cirúrgicos estéticos mais realizados no nosso meio. A via axilar
 endoscópica veio somar-se ao armamentarium do cirurgião plástico1. A ausência de
 cicatrizes na unidade estética da mama associado ao aspecto natural obtido, torna
 esta técnica extremamente atraente para os pacientes2.

OBJETIVOS:

Índice

Apresentar nossa casuística inicial na cirurgia videoendoscópica de mamaplastia de
 aumento.

PACIENTES E MÉTODO:

Índice

A mamaplastia de aumento via axilar com auxílio videoendoscópico foi utilizada em 8
 pacientes no período entre Maio de 2003 e Maio de 2004. Todas as próteses eram
 texturizadas e todas foram introduzidas no espaço subfascial. O volume das mesmas
 variou entre 180 e 240 ml. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob
 anestesia geral, com a paciente em decúbito dorsal com os braços abduzidos cerca de
 80o.

RESULTADOS:

Índice

Não tivemos complicações como hematoma, mau posicionamento do implante ou
 infecção. Todas as pacientes mostraram-se satisfeitas com o resultado obtido.

DISCUSSÃO:

Índice

A procura incessante de aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas existentes encontrou

  



 na videocirurgia um poderoso aliado. A possibilidade de acesso remoto a glândula por
 via axilar, poupando-a de cicatrizes, com resultados favoráveis e baixos índices de
 complicações, faz desta técnica, em casos selecionados, a primeira opção para
 mamaplastia de aumento. Infelizmente, fatores como custo de material e falta de
 treinamento em videocirurgia, tem impossibilitado que um maior número de pacientes
 beneficiem-se desta técnica.

CONCLUSÃO:

Índice

A mamaplastia de aumento via axilar com auxílio videoendoscópico demonstrou ser
 um procedimento seguro com resultados adequados.

BIBLIOGRAFIA:

Índice
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Mamaplastia redutora e mastopexia com molde – Experiência de 20 anos com
 técnica pessoal

INTRODUÇÃO:

Índice

O crescente destaque ao corpo feminino e a possibilidade maior de informações trouxe
 também um aumento no nível de exigência estética e funcional das mamas.1 A
 necessidade de aperfeiçoamento de resultados motivou o autor no desenvolvimento
 de uma técnica pessoal.

OBJETIVOS:

Índice

Descrever a técnica de mamaplastia com molde utilizada por 20 anos pelo autor e seus
 resultados.

PACIENTES E MÉTODO:

Índice

No período de 1983 a 2003 foram efetuadas 874 mamaplastias. As indicações
 cirúrgicas incluiram hipertrofia mamária, assimetria, ptose, e, proporção inadequada
 ao tipo físico. A marcação é feita a partir de um molde preconcebido copiado sobre a
 mama. O molde foi idealizado na observação e planificação das medidas de uma
 mama considerada ideal. O complexo areolo-mamilar (CAM) já tem seu sítio
 preestabelecido. As incisões vertical e horizontal (quando necessária) marcam o início
 da ressecção glandular e total de pele. A forma da mama é obtida através de pontos
 de armação e as suturas realizadas sem tensão.

RESULTADOS:

Índice

Dentre as 874 mamaplastias, 268 foram mastopexias e 606 redutoras. O volume
 maximo de ressecção por mama foi de 1020g. Não houve necessidade de enxertia de
 CAM em nenhum caso. A morbidade foi mínima e a mortalidade nula.

DISCUSSÃO:

Índice

  



O formato da mama e a qualidade da cicatriz têm sido considerados os fatores mais
 importantes na satisfação das pacientes.2 A mamaplastia com molde facilita as
 ressecções de pele propiciando cicatrizes menores e sem tensão. A ressecção de
 grandes volumes sem prejuízo funcional e/ou estético do CAM é possível nesta
 técnica.

CONCLUSÃO:

Índice

Acreditamos que a técnica do molde permite um formato agradável de mama com
 cicatrizes de qualidade satisfatória.

BIBLIOGRAFIA:

Índice
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Mamaplastia vertical: comparação da compensação de pele na região
 periareolar com a compensação na cicatriz vertical.

Introdução

Índice

Pacientes com hipertrofia mamária podem, relatar desconforto físico, afetando
 principalmente o sistema osteoarticular da coluna vertebral e psicológico, onde a
 avaliação do quadro emocional pode revelar sentimentos de infelicidade e
 autodesprezo
Na mamaplastia existem várias técnicas consagradas, que se diferem, quanto ao
 tamanho das cicatrizes, tratamento do conteúdo e continente, forma, e volume da
 ressecção. 
No Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
 Paraná tem sido utilizadas duas técnicas verticais com o intuito de diminuir a cicatriz
 resultante do tratamento das hipertrofias mamárias, que são a técnica de Lejour e
 uma variação da mesma, com compensação periareolar. do excedente de pele,
 descrita por Graf em 2003.

Objetivo

Índice

Avaliar matematicamente a diferença da técnica de Lejour em que se realiza a
 compensação do excesso de pele na região vertical com a técnica de mamaplastia
 vertical com compensação do excesso de pele na região periareolar .

Metodologia

Índice

Vinte pacientes com hipertrofia leve e moderada foram submetidas a mamaplastia
 redutora. Dez pela técnica de Lejour, com compensação do excesso de pele na cicatriz
 vertical e dez pacientes pela técnica de mamaplastia vertical com compensação do
 excesso de pele na sutura periareolar.
No pré-operatório foram realizadas as medidas de toda a demarcação em ambas as
 técnicas, altura do ponto A, do mamilo e do ponto médio do sulco infra-mamário. E
 comparados com as medidas da cicatriz vertical, diâmetro da aréola e altura do CAM e

  



 do sulco, no sétimo e nonagésimo dia de pós-operatório.

Bibliografia
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Mamoplastia de aumento com redução de tecido mamário

Material

Índice

Nossa sistematização estará indicada para grupos de pacientes:
·Pacientes jovens que após a menarca e emagrecimento apresentaram as mamas
 muito flácidas com pouco conteúdo (mamas muito ptosadas).
·Pacientes que após gestação e amamentação tiveram involução do seu tecido
 mamário resultando mamas extremamente flácidas com diminuição do conteúdo e o
 mesmo se concentrando no polo inferior da mama.
·Pacientes de mais idades que apresentam mamas ptosadas, flácidas ou com pele de
 má qualidade.
·Pacientes que já se submeteram a mamoplastia redutora ou mastopexia nas quais
 foram executadas diferentes técnicas com ou sem retalhos. Este grupo de mulheres
 tem em comum a necessidade de se submeterem a uma técnica que retire pele,
 aumente a mama e faça uma pexia da mesma preenchendo o polo superior,
 diminuindo o polo inferior e projetando o perfil anterior. As próteses que usamos são
 de silicone revestidas de poliuretano e de formato anatômico, com volume que varia
 de 155 a 325 mililitros.

Método

Índice

Ao planejarmos o tamanho da prótese, se o indicado é um tamanho pequeno de 100 a
 150 ml optamos por próteses acima de 200 ml. Usamos  tamanhos aproximadamente 
 60 a  100 ml acima do indicado, para que possamos ressecar  parte do conteúdo do
 pólo inferior.
Após a ressecção de pele, incisamos a mama verticalmente em um H invertido de cima
 para baixo liberando a aréola para cima e confeccionando um pequeno retalho
 dermogorduroso de pedículo inferior. A ressecção de tecido será feita no centro destes
 dois retalhos.
Passamos a um descolamento amplo para colocação da prótese e após  unimos as
 vertentes laterais  e o retalho de pedículo inferior.

Discussão e conclusão

Índice

  



A evolução do gel de silicone (alta coesividade), o revestimento com poliuretano e a
 baixa incidência de encapsulamento nos deram segurança para utilizarmos este
 método. 
Acreditamos que se usarmos, próteses maiores e retirarmos parte do conteúdo da
 mama no pólo inferior teremos mamas com perfil mais bonito, com pólo superior bem
 projetado e com resultados mais duradouros, pois diminuindo o peso da mama
 teremos menos ação da gravidade e menos queda das mesmas.
Por outro lado, as próteses de poliuretano de modelo anatômico além auxiliarem a
 projetar o pólo superior da mama ainda se fixam aos tecidos, como esponja,
 exercendo menos peso do que o tecido mamário no volume total da mesma.
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OBJETIVO

Índice

O objetivo do trabalho é a demonstração de uma opção para mamoplastia em L,
 usando um retalho dermo glandular de sustentação com base superior.

MATERIAL E MÉTODOS

Índice

Dezessete pacientes operadas entre setembro de 2000 e fevereiro de 2004 com idade
 entre 19 e 54 anos, (média 33,6 anos), submetidas a mamoplastia redutora ou
 mastopexia com confecção de retalho dermo glandular com pedículo superior, usado
 para preenchimento e sustentação da mama. Em onze casos retiramos parênquima
 mamário, com a retirada média de 238 gramas por mama. Em seis casos não foi
 retirado parênquima. Em todos os casos realizamos a confecção e posicionamento do
 retalho dermo glandular, além do ajuste de pele. Foram excluídos: a) casos com
 mamoplastia redutora prévia; b) casos em que associamos exereses de nódulos
 mamários, e c) casos em que a paciente já tivesse possuído próteses mamárias.

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA:

Índice

Traça-se uma linha semi-circular em torno da aréola ( mamas flácidas), ou em formato
 ogival (mamas pesadas, com pequena flacidez).  A parte inferior do círculo ou ogiva
 continua-se medialmente, como uma linha levemente curva que termina a um e meio
 ou dois centímetros do sulco infra-mamário. A continuação lateral do semi-círculo,
 segue uma curva mais acentuada, terminando em um ponto a aproximadamente 
 meio caminho entre seu início e o sulco infra-mamário, neste ponto inicia-se outra
 linha, formando com a última um ângulo agudo1, que continua arqueando-se com
 concavidade inferior, tomando direção lateral e com leve inclinação no sentido inferior,
 até atingir a distância de um e meio a dois centímetros do sulco infra-mamário. Uma
 linha paralela ao sulco infra-mamário une as linhas descritas acima.  Faz-se
 decorticação completa de toda esta área, e, em seguida incisa-se as linhas situadas
 em plano inferior ao da aréola até o plano facial. Faz-se a retirada do tecido mamário,
 em cunha, na parte central da mama até atingir-se o tamanho desejado2,3, e os
 pilares laterais são aproximados. Um retalho dermo glandular, baseado no pólo
 superior é confeccionado5. A extremidade distal do retalho coincide com o final do
 ramo horizontal do L decorticado e é levada no sentido medial e cranial e firmemente
 suturada com fio 2-0 ao plano muscular. O pólo inferior da mama fica assim ocupado
 pelo tecido mamário revestido pela derme4 da porção inferior à aréola, que é plicada
 no sentido latero-lateral. 

  



RESULTADOS

Índice

Classificamos os resultados em RUIM, REGULAR, BOM E ÓTIMO, conforme, a
 cicatrização, a forma e a firmeza das mamas. Dois casos foram RUINS, três
 REGULARES, seis BONS e seis ÓTIMOS. Um dos resultados ruins deveu-se à necrose
 gordurosa e o outro deveu-se a sobra de pele, ambos necessitaram de cirurgia para
 sua correção. Os resultados regulares foram causados por hipertrofia com hipercromia
 da cicatriz, ptose mamária e alargamento da cicatriz.

CONCLUSÕES

Índice

Esta técnica alia a incisão reduzida em L, preenche a porção central da mama e reforça
 a cicatriz vertical com um retalho dermo glandular, possuidor de uma perfusão
 confiável, pois sua base é larga e contínua com o pólo superior e medial da mama5.
 Os casos de hipomastia também são beneficiados porque aproveita-se como parte do
 retalho, todo o tecido do pólo inferior da mama.

Gráfico 01 e 02 - Abaixo
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Mamoplastia em L sob novo prisma

Introdução:

Índice

Diversas técnicas têm sido descritas para a mamaplastia redutora e para a mastopexia
 com cicatriz final em “L”.  O autor observou que, embora esta forma de cicatriz
 representasse a grande vantagem de eliminar a secção medial das clássicas cicatrizes
 em T, a maioria das técnicas em L apresentava um ou mais dos seguintes problemas:
 prolongamento axilar da cicatriz, lateralização da secção vertical, desproporção entre
 as alturas das vertentes medial e lateral do L, exigindo grandes compensações e
 drapeamentos da pele, medialização inaceitável do complexo aréolo-mamilar (CAM) e 
 deformação ovalada das aréolas (Fig.1).

Material e Método:

Índice

O autor apresenta uma tática de marcação em “L” que procura dar uma solução
 definitiva às citadas desvantagens da técnica, através da introdução das seguintes
 táticas:  o conceito de demarcação areolar prévia em espiral , um pouco mais
 lateralizada em relação ao clássico ponto A,  demarcando-se primeiramente a vertente
 lateral e o ponto C, ao contrário das técnicas já existentes, que em sua maioria se
 iniciam pela vertente medial, encontrando-se o ponto B. As ressecções glandulares
 obedecem aos princípios formulados por Bozola et cols .  Apresenta sua casuística de
 458  pacientes operadas por esta técnica, aplicada de 1994 a 2003.

Resultados:

Índice

90 % de resultados considerados satisfatórios são detalhados em tabela e o baixo
 percentual de complicações é apresentado em quadro comparativo produzido em
 levantamento histórico e atual referente à diversas técnicas de mamaplastias.Dois dos
 dez casos constantes da íntegra do trabalho, em pré e pós operatório são
 apresentados para ilustração dos resultados. 

Discussão e Conclusões:

Índice

Os problemas  inerentes as mamoplastias em L foram estudadas e para cada uma
 delas foi criada uma solução prática: para a tendência à medialização areolar faz-se a
 ascensão do CAM em uma referência mais lateral em relação ao tradicional ponto A,
 para a tendência à lateralização e prolongamento axilar da cicatriz, faz-se uma

  



 contenção da mesma através da criação da linha FS tangenciando as aréolas, que
 será o limite tangencial da vertente lateral do L. Para a desproporção entre as
 vertentes medial e lateral criou-se a ampliação espiral medial das aréolas, que
 permite ressecar uma porção adicional de pele medial, encurtando esta vertente.     

Figura 1 –  As trações exercidas sobre a pele da mama durante a sutura  possuem os
 vetores aqui representados, levando a uma resultante medial e cefálica, além de uma
 tendência a deformação ovalada das aréolas.

Figura 2 – À partir da subdivisão da metade lateral da clavícula em 2 quartos,
 demarca-se o ponto L e daí uma linha LM, que se prolonga até o mamilo. O ponto A’,
 um pouco mais lateralizado em relação ao ponto A clássico, é demarcado sobre esta
 linha, na projeção do sulco inframamário.

Traça-se uma linha da fúrcula esternal (ponto F), que tangencia a  borda areolar e
 termina 1 cm. acima do sulco inframamário (linha FS).
Traça-se um semicírculo tomando-se o ponto A como centro, com aproximadamente 5
 ou 6 cm. de diâmetro.  Amplia-se o semicírculo areolar em espiral infero-medialmente
 terminando a demarcação 1,5 a 2,0 cm. abaixo nas ptoses grau I, ou 2,0 a 4,0 cm.
 abaixo nas ptoses grau II.
Marcação da vertente lateral do L, arqueada até o ponto C, tomando-se a Linha FS
 como  tangência,  com 5 ou 6 cm. de altura. Esta linha deverá ser tanto mais
 arqueada, quanto maior o grau de flacidez e ptose mamária.

Marcação do prolongamento lateral, partindo do ponto C até a linha horizontal
 inframamária. Esta linha deverá ser também um pouco arqueada, para ressecar-se os
 excessos cutâneos do polo lateral da mama. 
Determina-se o ponto B através da manobra de pinçamento bidigital.
Traça-se  a vertente medial do L em linha reta ou muito levemente arqueada até o
 ponto B. Esta conduta irá evitar o alongamento desta linha, ajudando a prevenir a
 desproporção com a vertente lateral.
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Mamoplastia redutora com pedículo superodemial

Uma mama pesa em média 150 a 200 gramas em jovens e 350 a 500 gramas em
 adultas. O limite de tamanho para definição de hipertrofia mamária é dificil de ser
 definido, devendo-se levar em conta fatores culturais e individuais, como o conceito
 do que é estético para a paciente, altura, peso, estrutura do tórax, entre outros. Para
 Ferreira, pacientes que tiveram ressecção acima de 1000 gramas por mama na
 cirurgia, caso considerado como gigantomastia, tinham como principal objetivo a
 redução do peso da mama e eliminação de sintomas. Nas mamas que ressecou-se
 abaixo de 500 gramas prevaleceu a queixa estética. No grupo intermediário (de 500 a
 1000 gramas), a queixa foi mista (1). As técnicas mais divulgadas para tratamento
 das hipertrofias mamárias são as que utilizam o pedículo superior, porém apresentam
 como limitação uma maior ascenção da aréola.
O objetivo deste estudo é relatar a sistematização do tratamento das hipertrofias
 mamárias, com a aplicação da técnica do pedículo supero-medial.
No período de fevereiro de 2000 a maio de 2001, foram operadas  39 pacientes com
 hipertrofia mamária cuja estimativa da ressecção  ficaria acima de 400 gramas por
 mama e distância do ponto A ao mamilo > = a 7cm. Foram excluídas as pacientes
 com patologias associadas (HAS, DM,Tabagismo,IMC>30). A idade média das
 pacientes foi de 31,4 anos (15 a 56 anos). A sedação foi feita antecedendo a
 anestesia local e durante o procedimento, conforme necessário.
O tempo médio de cirurgia foi de 190 minutos, variando de 150 a 240 minutos. A
 quantidade ressecada de cada mama variou de 250 a 1150g (média de 597,5g). As
 complicações encontradas foram: epiteliólise parcial da aréola (5,1%); deiscência
 parcial de sutura (3,8%); necrose parcial de aréola (3,8%)
A técnica de pedículo súpero-medial, descrita inicialmente em 1975 por Orlando e
 Guthrie (2) , foi utilizada nas mamas com ptose maior ou igual a 7 cm pois permite
 grande ascensão do complexo aréolo-papilar, mantendo sua irrigação através de
 perfurantes da artéria mamária interna. Sandsmark e cols. compararam, em 1992, as
 técnicas de Orlando e de pedículo inferior, que também permite grande ascensão do
 complexo aréolo-papilar. A taxa de complicações de 12,8% é comparável a obtida na
 literatura mundial. Sandsmark e cols., em 287 pacientes operadas, sendo 80% dos
 casos com a técnica de Orlando, tiveram 27% de complicações, como necrose de
 pele, necrose gordurosa, necrose do CAP , hemorragia e infecção (3) . 
O pedículo súpero-medial permitiu uma livre ascenção da aréola, com baixos índices
 de complicações e resultados previsíveis, proporcionando uma melhora estética e
 funcional com satisfação das pacientes.
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Mastoplastia de Aumento - Onze anos de Experiência com Prótese de
 Poliuretano

Resumo

Índice

O aumento da mama tem-se tornado um procedimento muito popular vindo depois
 apenas da lipoaspiração. Paralelamente a euforia proporcionada pelo resultado desta
 cirurgia, a sua complicação mais comum tem afligido o cirurgião e parte de seus
 pacientes. A contratura capsular resiste a solução, apesar demais de 25 anos de
 investigações clínicas e laboratoriais persistentes. Discute-se que a sua etiologia deve
 ser multifatorial e incluiria fatores técnicos, reacionais, complicações resultantes e
 predisposição pessoal.
Na tentativa de diminuir este índice de complicações, foi introduzido o implante com
 cobertura de poliuretano, com a finalidade de modificar a cápsula fibrosa que se forma
 ao seu redor, quebrando a linearidade da mesma e assim diminuindo a retração.
A diferença entre o implante americano (poliuretano colado) e o implante silimed
 (poliuretano vulcanizado) é evidenciada. O último não apresenta descolamento do seu
 envoltório poliuretano, o que evita a perda de suas vantagens.
O autor discorre sobre as indicações, pré-operatório, tipo de próteses, técnica
 operatória, via de acesso e localização da prótese.
A via de acesso em 100% dos casos foi a infra-mamária, com uma incisão que ao
 término da cirurgia era de 4cm.
O implante é sempre manuseado com a técnica de não tocar e, introduzido com uso de
 saco de silicone. É realizada antibioticoprofilaxia e dose endovenosa de Decadron .
Foram operados mais de 370 pacientes e introduzidos mais de 700 unidades de
 próteses, com índice de contratura capsular menor que 1%. São mencionadas
 também outras complicações, além da contratura capsular.
Em análise histopatológica realizada pelo autor, a cápsula que envolve a prótese de
 poliuretano demonstrou um colágeno mais fino e organizado e a cápsula de prótese
 texturizada, um colágeno mais espesso e desorganizado.

  



O autor concluiu, em seus onze anos de experiência, que o envoltório de poliuretano é
 um forte aliado na diminuição da taxa de contratura capsular, além de outras
 vantagens, como a migração rara do implante no pós-operatório, e que seu manuseio
 não é difícil.
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Mastoplastia Redutora com Pedículo Medial para Tratamento de
 Gigantomastia    (Relato de Caso)

Introdução.

Índice

Opções de técnicas cirúrgicas para o tratamento da hipertrofia mamária  incluem,
 atualmente, o uso extensivo da mastoplastia redutora com pedículo inferior;
 bipediculado ou  associada ao enxerto livre do complexo aréolo-mamilar, no entanto,
 com complicações como necrose do complexo aréolo-mamilar, reduzida sensibilidade
 areolar, hipopigmentação e baixa projeção mamária quando utilizadas para o
 tratamento da gigantomastia.
O princípio do pedículo medial é derivado da técnica súpero-medial de mastoplastia
 redutora descrita por Orlando e Guthrie, todavia se diferenciando quanto ao desenho
 estreito de sua base e descolamento do retalho no pólo superior para possibilitar um
 amplo arco de rotação.
Relatamos um caso  de realização de mastoplastia redutora com pedículo medial, com
 atenção para a viabilidade e sensibilidade do complexo aréolo-mamilar, como opção
 terapêutica importante para casos de gigantomastia.
Mulher, 38 anos de idade, obesa, negra, apresentando ao exame físico com a paciente
 em pé: mamas gigantes (fig1,2), pendulares, assimétricas, consistência gordurosa,
 distância de 48 cm da linha hemi-clavicular ao mamilo à direita e 50 à esquerda,
 distância de 29 cm do mamilo ao sulco infra-mamário à direita e de 32 cm à
 esquerda, com queixas de dores no pescoço, dores nas costas, assaduras no sulco
 mamário e baixa de sua  estima pessoal.

Discussão.

Índice

  



Utilizando um modelo modificado de Wise são delineadas as linhas com tinta verde
 brilhante, com a paciente em pé.   A nova posição da aréola é estabelecida em relação
 ao sulco infra-mamário ao longo do meridiano da mama - 21cm de distância em
 relação à fúrcula.   O pedículo é definido orientado medialmente com uma base de 9,5
 cm e com distância de 21 cm ao mamilo, circundando o complexo aréolo-mamilar com
 uma margem de 1 cm para preservar o plexo vascular (fig.3). 
Infiltração com solução de lidocaína 0,25% + adrenalina 1:200.000 é realizada ao
 longo das marcações com exceção da base do pedículo medial o qual é desepitelizado
 deixando o complexo aréolo-mamilar intacto. Excisões dermoglandulares das porções
 medial, inferior, lateral e súpero-lateral são realizadas.   As ligações do pedículo
 medial com a parede torácica são mantidas.   É realizada a rotação superior do
 complexo aréolo-mamilar e aproximação das extremidades medial, lateral e inferior
 do modelo de Wise com sutura trifurcada, sendo analisado a simetria das mamas em
 inclinação de 45° da paciente.    O complexo aréolo-mamilar é exteriorizado com sua
 base à 4,5 cm do sulco infra-mamário, seguido por colocação de dreno laminar e
 fechamento por planos anatômicos (fig.4).
Foi excisado 2710g de tecido dermoglandular da mama esquerda e 2460g da mama
 direita.
Observamos uma evolução isenta de complicações como necrose do complexo aréolo-
mamilar, hematoma, infecção, deiscência das suturas. Constatou-se hipocromia sobre
 as linhas de incisão, no entanto, sem sinais de cicatrização hipertrófica.  Notou-se
 recuperação da sensibilidade do complexo aréolo-mamilar com análise de
 sensibilidade com  monofilamentos de Semmes Weinstein e  resolução de suas 
 queixas prévias com satisfação e melhora da auto estima da paciente (fig.5,6).  
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Melanoma Cutâneo na Infância e Adolescência: Estudo Retrospectivo de 35
 Pacientes

Introdução:

Índice

O melanoma cutâneo é raro na infância, com aumento razoável da sua incidência na
 adolescência. Representa 3% das neoplasias que ocorrem em pacientes abaixo de 20
 anos de idade e estes correspondem de 1% a 4% dos casos de melanoma. As
 crianças abaixo de 12 anos representam 0,3% a 0,4% destes casos. Os principais
 fatores de risco para o desenvolvimento do melanoma na infância e adolescência são:
 síndrome dos nevos displásicos, xeroderma pigmentoso, nevo melanocítico congênito
 gigante e estados de imunossupressão. Estudos populacionais do melanoma na
 infância e adolescência ainda são escassos. O presente estudo é retrospectivo, tendo
 como objetivo analisar o desenvolvimento da doença, prognóstico e evolução.

Métodos:

Índice

Foram estudados os pacientes com idade igual ou menor de 18 anos, com diagnóstico
 de melanoma cutâneo no Centro de Tratamento e Pesquisa Hospital do Câncer de São
 Paulo, que realizaram tratamento e acompanhamento nesta instituição no período de
 janeiro de 1980 a dezembro de 2003. Foram coletados dados socioeconômicos dos
 pacientes, fatores de risco,  características clínica da lesão, características
 anatomopatológicas, localização do tumor primário, data de metástases, classificação
 das metástases, tratamento, estadiamento e evolução do paciente até a última

  



 consulta. As informações foram obtidas dos prontuários dos pacientes e quando
 necessário, através de contato pessoal ou com familiares, por telefone ou correio,
 para informações do estado atual dos mesmos. Todos os exames anatomopatológicos
 foram revisados por um único dermatopatologista que desconhecia a evolução clínica
 dos pacientes. O tempo de seguimento foi definido em meses, a partir da data de
 admissão do paciente nessa instituição. Para comparação estatística dos parâmetros
 estudados foram aplicados tabulação cruzada e teste Qui-quadrado. Para a análise de
 sobrevida foi aplicado o método de Kaplan-Meier e teste de log rank. Foi considerado
 p- valor < 0,05 para representar significância estatística.

Resultados:

Índice

Obteve-se o total de 35 pacientes, sendo 17 (48,6%) do sexo feminino e 18 (51,4%)
 do sexo masculino. A média da idade ao diagnóstico foi de 12,4 anos (variando de 0 a
 18 anos). Quatorze pacientes (40,0%) tinham idade menor ou igual a 12 anos. A
 localização mais freqüente do tumor primário foi o tronco (15 pacientes / 42,9%),
 seguido de extremidades (11 pacientes / 31,4%) e cabeça e pescoço (3 pacientes /
 8,6%), sendo 4 pacientes (12,5%) com melanoma primário desconhecido. Dois
 pacientes apresentavam duas lesões concomitantes. A principal queixa relatada ao
 diagnóstico foi o aumento da lesão no último ano, ocorrendo em 20 pacientes
 (57,1%).Cinco pacientes (14,3%) apresentavam nevo melanocítico congênito gigante,
 3 (8,6%) xeroderma pigmentoso e 2 (5,7%) história de nevo atípico. Nenhum dos
 casos apresentou imunossupressão ou imunodepressão. O melanoma nodular foi o
 tipo histológico mais encontrado e em 42,9 % dos pacientes a espessura do tumor
 apresentava-se acima de 4 mm. Dos 35 pacientes, 5 (15,6%) perderam o seguimento
 e 18 pacientes (51,4%) permaneceram vivos até o último ano de acompanhamento,
 sendo todos vivos sem doença. O tempo de seguimento variou de 3,4 a 214,1 meses,
 com mediana de 42,8 meses. Todos os  pacientes que faleceram ocorreu pela doença.
 A sobrevida global em 2 anos foi de 71,21%, em 5 anos de 67,5%. O tempo médio de
 sobrevida livre de doença foi de 12,82 meses. Não foi encontrada diferença
 estatisticamente significativa na sobrevida global dos pacientes quando avaliados
 quanto ao sexo e idade. Nos pacientes com metástase visceral, associada ou não à
 metástase cutânea e/ou linfonodal a sobrevida em 5 anos foi de 11,71%  e nos
 pacientes  apenas com metástases cutâneas e/ou linfonodais de 90,48% (p-valor
 =0,001). 

Conclusões:

Índice

O diagnóstico tardio do melanoma cutâneo na infância tende a ocorrer pela raridade da
 doença e pela relutância em firmar tal diagnóstico nesta faixa etária. Deve-se
 ressaltar a importância do reconhecimento de que o melanoma cutâneo de fato ocorre
 na infância e adolescência e dos seus fatores de risco. Deste modo torna-se possível a
 prevenção e o diagnóstico precoce da doença.
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Método de avaliação da sensibilidade tátil e térmica na região abdominal e
 dorsal

As regiões abdominal e dorsal são freqüentemente utilizadas como áreas doadoras de
 retalhos, submetidas a cirurgias, procedimentos estéticos, sujeitas a queimaduras e
 outros traumatismos.  A sensibilidade desta região até o momento foi pouco
 estudada, e o padrão normal de sensibilidade da região abdominal e dorsal com
 métodos padronizados e reprodutíveis ainda não foram relatados.  Este estudo tem
 como objetivo estabelecer um modelo padrão de medida de sensibilidade cutânea tátil
 e térmica da região do abdome e do dorso. Foram avaliadas 30 pacientes do sexo
 feminino de 20 a 40 anos de idade, com índice de massa corpórea de 20 a 25 Kg/m2,
 sem antecedentes de operações na região avaliada, de etnia branca ou amarela, com
 terceiro grau completo ou em conclusão. Para determinar toque, utilizou-se o teste
 dos monofilamentos de Semmes-Weinstein (Semmes-Weinstein Pressure
 Aesthesiometer Kit). O kit usado continha vinte monofilamentos de nylon flexíveis. Na
 região abdominal os limites da área a ser testada: a) superior - linha horizontal
 perpendicular ao osso esterno no ponto de projeção caudal do apêndice xifóide, b)
 laterais - linha longitudinal coincidente com a linha axilar média à direita e à
 esquerda, c) inferior - linha transversal tangenciando a margem superior da sínfise
 púbica e linhas oblíquas na topografia dos ligamentos inguinais à esquerda e à direita.
 Dividiu-se esta área demarcada em nove quadrantes iguais. Cada um destes
 quadrantes menores foi novamente dividido em outros quatro quadrantes
 denominados unitários (fig1). Na região dorsal, os limites foram: a) superior - linha
 transversal que passa pelos ângulos dos acrômios; b) laterais - linha longitudinal
 coincidente com a linha axilar média à direita e à esquerda; c) inferior - linha
 transversal que passa pelas cristas ilíacas súpero-posteriores. Dividiu-se esta área em
 nove quadrantes. Cada um desses quadrantes menores foi dividido em outros quatro
 quadrantes unitários (fig2). A seguir, foi definido o ponto central de cada quadrante
 unitário onde foi aplicado o teste.
O teste teve início com os filamentos mais grossos, seguidos por aqueles
 progressivamente mais finos até que a paciente não referisse mais sensibilidade ao
 toque. O teste térmico foi realizado encostando-se o fundo de uma ampola de 10ml de
 água destilada aquecida a 40º C ou resfriada a 0º C, nos mesmos pontos previamente
 estabelecidos para o teste da sensibilidade tátil.
Utilizaram-se medidas descritivas e estimação por intervalo de confiança para análise
 estatística. Foram agrupados os 4 valores obtidos em cada quadrante menor e
 consideradas as suas médias para o  processamento dos dados (figs. 3 e 4). As

  



 médias dos limiares de sensibilidade dos quadrantes da região abdominal foram
 similares, variando de 2,99 a 3,14 gramas. As médias dos limiares de sensibilidade
 dos quadrantes da região dorsal foram de 3 a 3,34 g. As pesquisas de sensibilidade
 térmica foram realizadas nos mesmos pontos da tátil no abdome e do dorso e todos
 os resultados foram normais (resposta da voluntária condizente com a realidade) em
 todas pacientes. Este estudo possibilitou a elaboração de um método fácil e
 reprodutível para testar a sensibilidade tátil e térmica em humanos nas regiões do
 dorso e do abdome.
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Figura1 Quadrantes unitários região abdominal

Figura2 Quadrantes unitários região dorsal

Figura3 Quadrantes menores da região abdominal para análise estatística

Figura4 Quadrantes menores da região dorsal para análise estatística
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Microesferas de Polimetilmetacrilato – Estudo fisio patológico

Introdução:

Índice

A necessidade de correção de rugas e sulcos na face e mais recentemente a idéia de
 rejuvenescer criando volume, torna-se cada vez mais difundida com o uso de
 substâncias de preenchimento absorvível, e não absorvível.
O uso de micro esferas de polimetilmetacrilato iniciado em nosso meio há 9 anos, vem
 ultimamente crescendo intensamente criando curiosidade e suspeita quanto a sua
 utilização e fisiopatologia.

Material e Método:

Índice

Fizemos avaliação de lâminas histológicas, obtidas em 6 pacientes operadas para
 remoção do excesso de material, ou mau posicionamento, ou simplesmente achado
 durante cirurgia,  na face e lábios, com períodos de aplicação dentre 6 mêses e 6
 anos.
Os resultados dos exames revelaram os mesmos achados da literatura mundial,
 presença de microesferas de PMMA, entremeadas por  fibras colagenas e reação
 gigantocitária.

Discussão:

Índice

- Não vamos tecer comentários sobre resultados clínicos obtido com o material, pois é
 do saber geral, o grande  benefício estético auferido.
- A maior complicação na utilização deste material é criar hiper correção, pois sendo
 não absorvível vai formar volume exagerado, necessitando remoção cirúrgica.
- Também a aplicação com agulhas pode favorecer a penetração de algumas
 microesferas na corrente sanguínea, podendo criar embolo, que fecham a circulação,
 com resultado desastrosos: cegueira (vaso supra troclear, retina) necrose asa nariz
 (vaso nasal externa).

  



- As microesferas de PMMA variam de tamanho conforme o fabricante do produto,
 assim temos o Artecoll com 30 a 42um, o Metacrill com 1 a 80um, o PMMA Genérico
 com 34 a 103um.  Também os veículos são diferentes conforme o fabricante,
 colágeno bovino (Artecoll) glutamato magnésio (Metacrill) polivinil pirrulidona
 (Genérico PMMA)
- Trabalhos de Lemperle mostram não existir fagocitose, nem migração das
 microesferas.  O veículo do produto  ao ser absorvido, deixa espaço para  que fibras
 colágenas cresçam envolvendo as microesferas (estimando 6.000.000/ml em 20% de
 PMMA em 80% de colágeno) assim haverá  um crescimento de cerca de 70 a 80% do
 volume que envolve as microesferas, uma verdadeira re engenharia de tecido
 colágeno, criando um implante vivo.

Figuras:

Índice

Fig 1. Histologia apos 10 anos de implante de Artecoll, mostrando crescimento de
 tecido colágeno, com macrófagos, ao redor das microesferas intactas (Lemperle 3)

Fig.2. Histologia de 12 meses pos infiltração de microesferas de PMMA, mostrando
 crescimento de tecido colágeno e células gigantes multinucleadas ao redor das
 microesferas intactas
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Mola alar: contribuição no balanço nasal

Resumo

Índice

É demonstrado em caráter de nota prévia, a utilização do segmento cranial da
 cartilagem alar, que sofre uma rotação ascendente distal de 60 a 70o e é fixada sobre
 o respectivo ramo caudal previamente bipartido. Esta manobra adiciona conteúdo
 cartilaginoso contribuindo para aumento do lóbulo nasal e melhor definição da ponta.
 O procedimento é indicado para pacientes de pele espessa, usualmente oleosa,
 columela curta, pendente, com cartilagem alar de boa espessura. No período de 1998
 a 2002 o procedimento foi realizado em 13 pacientes, com média de idade de 31
 anos, sendo 5 homens e 8 mulheres com seguimento pós-operatório de 1 a 3 anos. A
 avaliação preliminar revela ser esta manobra cirúrgica, uma    opção para tratamento
 de casos seletivos. 

Abstract

Índice

In this study, it is investigated a 60 to 70o. rotation of the cranial part of the alar
 cartilage over the caudal segment in the nasal bulbous tip, after bipartition of the alar
 unit. Optimal result is achieved in patients with good thickness of the alar cartilage
 and consistent skin sleeve. This manoeuvre can add cartilaginous support enhancing
 the lobule/nostril relationship and better nasal tip profile. In this article it was
 indicated in 13 patients, mean age 31 years-old, 5 male and 8 female patients, follow-
up varying from one to three years. The results were encouraging, opening the options
 of the specialist to indicate the procedure  in selective cases

  



Introdução

Índice

A ponta nasal torna-se um desafio em seu tratamento, quando envolta por um
 tegumento cutâneo espesso, próprio de pele oleosa, associada á columela curta,
 pendente. Em busca da harmonia deste segmento muitas técnicas têm sido
 propostas(1-7). Contudo, todas possuem limitações inerentes, manifestadas por
 táticas complexas dificultando sua universalização pelos especialistas. 
Neste estudo, propomos o aproveitamento do segmento cranial da cartilagem alar, que
 é rodada distalmente sobre a partição cartilaginosa alar remanescente, criando-se um
 neo-dômus. Isto agrega volume ao lóbulo nasal, ângulo ao perfil, equilibrando a
 relação dorso-ponta.

Método

Índice

Foram submetidos ao procedimento 13 pacientes no período de 1998 á 2002. O
 segmento pós-operatório variou de 1 á 3 anos. A média de idade dos pacientes foi 31
 anos, sendo 5 pacientes do sexo masculino e 8 do sexo feminino.  
Técnica cirúrgica:
Demarcação trans-cutânea com agulha 30x7 com azul de metileno, salientando dômus
 e o contorno das cartilagens alares. Infiltração de todo arcabouço nasal com xilocaína
 1: 100.000 adrenalina. Incisão intercar-tilaginosa á 2mm da prega mucosa na válvula
 nasal interna. Incisão infra-cartilaginosa na borda anterior da cartilagem alar desde
 dômus até sua base. Descola-mento da cartilagem alar com tesoura de ponta curva.e
 eversão do retalho bipedicular muco-cartilaginoso com pinça Kelly mosquito
 bilateralmente, com simetria. Divide-se a cartilagem alar como numa ressecção
 normal,  mantendo-o fixado na linha do dômus. Roda-se a parte cranial do segmento
 alar-usalmente desprezado nas técnicas convencionais- em torno de 60 a 70 º sobre o
 terço superior da  parte caudal remanescente, fixando-a com fio inabsorvível 5-0.
 Cria-se assim um neo-dômus, que devolvido á loja anatômica, dará volume e
 definição ao lóbulo nasal.(Fig. 1 e 2).

Resultados

Índice

Uma melhor definição do contorno da ponta nasal com concomitante aumento do
 lóbulo foi observada em todos os casos. Nenhuma alteração funcional foi registrada.
 Em dois casos notou-se leve assimetria no neo-dômus, que não invalidaram a
 indicação do procedimento. (Fig.4,5,6). 
       
Conclusão

Índice

O aproveitamento do segmento cranial da cartilagem alar, fixado no terço superior da 
 porção remanescente caudal através da rotação  de 60 a 70o,  mostrou resultados
 promissores em pacientes de pele com espessura média ou grossa associado a uma
 columela curta e com cartilagem alar de boa espessura. Esta manobra é capaz de
 proporcionar adequado equilíbrio desta unidade nasal, harmonizando a relação dorso-
ponta.
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Legendas
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Figura 01 - Desenho esquemático da tática cirúrgica utilizada na mola alar.
(Acima, esquerda): Os dois retalhos muco-cartilaginosos reparados;
(Acima , direita): Planejamento da bipartição alar, deixando-se na parte caudall no
 mínimo 4mm de largura;(Abaixo, esquerda): Bipartição realizada, demonstrando-se o
 vetor de rotação; (Abaixo, direita): Rotação do segmento cranial sobre o caudal da
 cartilagem alar criando-se um neo-dômus.

Figura 02 - Trans-operatório: ( Acima, esquerda): Retalho bipedicular reparado bilateralmente; (Acima, direita):
 Divisão dos retalhos, deixando-se ao menos 4 mm de largura no segmento caudal; (Abaixo, esquerda): Segmento alar
 bipartido; (Abaixo, direita): rotação dos segmentos alares craniais em torno de 60 a 70 º sobre o segmento caudal,
 fixado com fio inabsorvível 5-0.

Figura 03 - Seqüência trans-operatória antes e após a confecção do retalho cartilaginoso do
 paciente da figura 2.

Figura 04 - Pré e pós-operatório com dois anos de evolução de paciente de 54 anos, pele grossa, oleosa, redonda,
 submetida á mola-alar.  

Figura 05 - Pré e pós-operatório de paciente de 26 anos com 1 ano de evolução
Figura 06 - Pré e pós-operatório com 1 ano de evolução de paciente de 45 anos, demonstrando-se o aumento do lóbulo
 nasal, com equilíbrio da relação lóbulo-narinária,  melhor harmonia do perfil e da relação dorso-ponta.É a mesma
 paciente da Figuras 2 .
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Molde de marcação pré-operatória em Mamaplastia redutora: Descrição de
 técnica operatória e avaliação de resultados

Introdução:

Índice

Diversas técnicas são empregadas para a realização de mamaplastia, a técnica do
 molde consiste na aplicação pré-operatória de um molde flexível para se definir as
 linhas de incisão.

Material e Métodos:

Índice

Foi delineado um estudo longitudinal prospectivo com o objetivo de verificar a
 aplicabilidade da técnica do molde.

Resultados:

Índice

Foram estudados 41 pacientes, verificando que a média de volume ressecado foi de
 519, a duração média das cirurgias foi de 157 minutos, se pode utilizar diversos
 retalhos mamários, as cicatrizes ficaram bem posicionadas e houve apenas 1 caso de
 necrose do complexo aréolo-mamilar.

Conclusão:

Índice

A técnica do molde é um procedimento útil em mamaplastia redutora, visto que
 uniformiza a técnica, produzindo cicatrizes bem posicionadas e diminuindo a duração
 da cirurgia.
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Necrólise Epidérmica Tóxica: Relato de Caso

Introdução

Índice

 Necrose Epidérmica Tóxica, descrita em 1956 por Lyell,faz parte do grupo de doenças
 mucocutâneas juntamente com a Síndrome de Stevens-Johnson e o Eritema
 Multiforme. Por definição, envolve perda de mais de 30% da superfície da epiderme,
 geralmente  como uma reação de hipersensibilidade induzida por drogas. Cursa
 também com sintomas não-específicos tipo gripe, rash cutâneo disseminado e sepse.
 Os medicamentos que mais comumente estão envolvidos são os anti-inflamatórios
 não hormonais, anticonvulsivantes, sulfonamidas e barbitúricos. 
    
Caso Clínico eResultados

Índice

SAAD, 30 anos, sexo feminino, no 4º mês de gestação e em tratamento radioterápico
 de neuroblastoma iniciando conjuntamente a ingestão de Gardenal, iniciou quadro de
 hiperemia cutânea em diversas áreas do corpo que, após 24h, evoluiram para
 vesículas comprometendo quase toda superfície corporal. Constatada necrólise
 epidérmica atóxica, submeteu-se a curativos e desbridamentos em centro cirúrgico a
 partir do 2º dia de evolução do quadro. Durante a primeira semana optou-se pelo uso
 de curativo oclusivo com Adaptic® e a partir daí foi utilizado Biofill® em toda
 superfície corporal cruenta com boa integração, inicialmente da face ventral e
 posteriormente da dorsal do corpo. Após, foi mantida envolta por compressas
 umedecidas com vaselina. No 21º dia de evolução foram removidos todos os curativos
 com epitelização completa de todas as lesões. No 24º dia de evolução evoluiu com
 quadro de Herpes Zooster em toda região glútea e posterior da coxa direita. Após 2
 anos de seguimento a paciente apresenta discretas áreas cicatriciais e de discromias e
 com o quadro oncológico estável.

Conclusões

Índice

Acreditamos que através do uso de curativos oclusivos acima descritos conseguimos a
 diminuição das perdas por exsudato das feridas, além de possibilitar melhor e mais
 rápida recuperação do paciente com epitelização mais rápida de lesões equivalentes a
 queimaduras de pele de espessura parcial em praticamente  toda superfície corporal.

Bibliografia Resumida

Índice
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Necrose De Pele Em Neningococcemia: Relato De Dois Casos

Introdução

Índice

A meningococcemia fulminante é uma doença infecciosa de alta mortalidade e difícil
 tratamento, que exige medidas enérgicas para salvar a vida do paciente. É de
 transmissão respiratória  e seu causador, N meningitidis, é transmitido pelas
 secreções respiratórias. São apresentados dois casos  de pacientes atendidos em
 nosso Serviço no ano de 2003.

Casuística

Índice

1º caso-Fem, 2anos, admitida no PS Infantil em choque séptico. Após melhora do
 quadro clínico foi submetida a múltiplos  debridamentos, totalizando 12 intervenções
 em 30 dias. Possuía acometimento de face, membros superiores e inferiores, glúteos 
 e abdome.  As ilhas de pele sã resultantes foram aproximadas com tração cutânea,
 com ciclos em dias alternados. As lesões de face foram fechadas por sutura primária.
 Foi realizada enxertia de pele de couro cabeludo nos membros e depois região glútea.
 Retrações nas cicatrizes de membros superiores foram tratadas com múltiplas
 zetaplastias.  
2º caso-Fem, 1ano,8m. Admitida em choque séptico, após melhora do quadro clínico
 foi levada ao centro cirúrgico para debridamento e enxertia em duas ocasiões. Foi
 realizado enxerto de pele total para recobrir área cruenta no dorso nasal. As demais
 áreas foram enxertadas com pele parcial do couro cabeludo, em duas ocasiões. A
 paciente evoluiu com retrações importantes de articulações de membro superior
 esquerdo, que foram liberadas por zetaplastias e uso de splints com fisioterapia.

Discussão

Índice

Nos dois casos relatados as pacientes já se apresentaram com lesões necróticas de
 pele que sugeriram o diagnóstico de meningococcemia, o qual foi confirmado por
 exames complementares. O tratamento cirúrgico foi levado adiante assim que as
 condições clínicas permitiram. A conduta para recobrimento das áreas cruentas foi
 diferenciada de acordo com a topografia das lesões. Nas lesões de face  foi realizado
 fechamento primário das lesões em um caso e enxertia de pele total no outro caso
 (dorso nasal). As lesões menores fecharam por segunda intenção. Nos membros foi
 realizada enxertia de pele parcial. Optou-se pelo uso de pele do couro cabeludo por
 proporcionar uma cobertura de boa qualidade, possibilitar a retirada de pele repetidas
 vezes em um curto espaço de tempo, além de praticamente não haver sequelas de

  



 área doadora. Nas áreas em que havia ihas de pele sadia, foi  realizada aproximação 
 das bordas por tração cutânea  após  o debridamento.

Conclusão

Índice

A meningococcemia é uma doença de alta gravidade. Um de seu aspectos mais
 dramáticos é o seu acomentimento cutâneo, que pode levar à necrose de extensas
 áreas de pele e seu tratamento envolve o uso de  diversos recursos dentro da cirurgia
 plástica.
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Neomastoplastia após queimadura grave de tórax  - Relato de caso

Os autores relatam o caso de uma adolescente vítima de queimadura de segundo grau
 profundo em 15% de área corporal aos 5 anos de idade atingindo tórax posterior e
 anterior, envolvendo a mama direita. A paciente foi submetida a tratamento na sua
 cidade de origem. A área atingida evoluiu para uma importante limitação funcional de
 membro superior direito e deformidade com ablação do complexo aréolo-mamilar de
 mama direita. Compareceu a nosso serviço em 1994, aos 8 anos de idade. Desde
 então foi submetida a diversos procedimentos para liberação de membro superior
 direito. Em outubro de 2003 foi submetida ao primeiro procedimento para
 reconstrução de mama direita quando foi realizada inclusão pré-muscular de prótese
 de silicone  somente  no lado acometido. Em fevereiro de 2004 foi realizada a
 complementação do tratamento confeccionando-se o novo complexo aréolo-mamilar. 
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  NEUROTIZAçãO DE MúSCULOS FACIAIS
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Neurotização de Músculos Faciais

Introdução

Índice

No início do século XX , Heinke observou que a implantação coto distal de um nervo
 num músculo desnervado era capaz de provocar contrações neste músculo. 
Entende-se por neurotização, a contração do músculo devido estímulos nervosos
 trazidos até ele por nervos ou outros músculos que não estão relacionados
 diretamente com ele. Elas podem ser divididas em neurais e musculares.
As neurotizações neurais são conseguidas quando um nervo, de detervminado
 músculo, é seccionado e anastomosado no coto distal do nervo lesado ou também se
 implantando os fascículos de um nervo qualquer na intimidade das fibras de um
 músculo desnervado. A neurotização músculo-muscular é quando um músculo
 desnervado em íntimo contato com um músculo sadio pode, através deste, encontrar
 uma contração eficaz.

Objetivo

Índice

Este trabalho tem por objetivo mostrar as várias opções de neurotizações na
 reconstrução funcional e estética da face.

Material e Método

Índice

Muitas foram as situações em que se utilizou as diferentes maneiras de neurotizar a
 musculatura paralisada da face. 
Caso 1 - Paciente com ferimento corto-contuso envolvendo toda a espessura da
 pálpebra superior e inferior, com paralisia do músculo orbicular do olho distal a lesão.
 Para propiciar a reinervação da porção desnervada do músculo orbicular do olho,
 suturou-se delicadamente, entrelaçando as fibras musculares. Depois de algum tempo
 a porção do músculo desnervada, passou a contrair-se. A neurotização músculo-
muscular.
Caso 2 - Paciente com paralisia total da musculatura orbicular do olho. Foi realizado a
 neurotização neural por implante, com pontes de enxerto de nervo anastomosados
 nos cotos seccionados do nervo facial e fibras nervosas que foram implantadas na
 intimidade do músculo paralizado.  (Fotos 1, 2 e 3)
Caso 3- Paciente com ferimento corto-contuso na face, com paralisia facial. 
 Reconstruído o ramo bucal por meio de uma neurorrafia convencional com a utilização
 de enxerto de nervo, obtendo uma excelente contração.  (Fotos 4, 5 e 6)

Discussão

Índice

A neurotização é um excelente método para obter-se a contração de um músculo
 isolado ou de um grupamento muscular paralizado. 
Sabe-se que quanto mais precoce for realizada a neurotização, melhor será o resultado

  



 final. 
A neurotização dos músculos paralizados na face, está indicada quando não é possível
 se encontrar os cotos distais do nervo seccionado.
Os resultados encontrados com este tipo de cirurgia são tão encorajadores que muitos
 autores dão preferência a ele ao invés de realiar a neurorrafia tradicional.
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Neurotização do Musclo Biceps Pelo Nervo Ulnar na Paralisia do Plexo
 Braquial por Avulsão de C5 - C6 Experiência de 11 Casos

 

Resumo Extendido

Pacientes

Índice

No período de cinco anos, foram tratados onze pacientes com o diagnóstico de
 paralisia parcial do plexo braquial, por avulsão das raízes C5 - C6. 
O paciente de menor idade tinha 3 meses e meio, e o de maior idade tinha 55 anos. A
 media de idade foi de 26,4 anos ao tratamento cirúrgico.

Diagnostico

Índice

O exame clínico, em todos os pacientes, revelou seqüela funcional do músculo bíceps
 braquial (flexão do cotovelo). O diagnóstico de avulsão das raízes C5 - C6 foi
 confirmado por tomografia computadorizada (mielotomografia).

Tratamento

Índice

A estratégia de tratamento em todos os casos foi restabelecer a flexão do cotovelo
 através da neurotização do nervo do músculo bíceps braquial por fascículos do nervo
 ulnar. O tratamento foi instituído em um período de três meses a oito meses após o
 acidente.

  



Pós-operatório

Índice

O seguimento mínimo foi de oito meses, em um dos pacientes onde, existia sinais de
 contração do músculo bíceps, mas ainda sem flexão ativa do cotovelo.
                       
Foto 1                                                     Foto 2

Um outro paciente encontrava-se no 14º mês após o tratamento, tendo função já
 restaurada da flexão do cotovelo, inclusive com flexão contra resistência.
Todos os demais pacientes estão com dezoito meses ou mais de seguimento,
 apresentando função da flexão do bíceps contra a força da gravidade e contra
 resistência. 
                       
Foto 3                                                    Foto 4

Fotos 1 e 2

 

Paciente de 45 a. no 20º mês pós-operatório mostrando flexão do cotovelo.

Fotos 3 e 4

Paciente de 20 a. no 18º mês pós-operatório mostrando flexão do cotovelo suportando
 peso adicional.
     
Foto 5      Foto 6

Fotos 5 e 6

Paciente de 3 anos no 30° mês pós operatório mostrando flexão do cotovelo.  

A técnica cirúrgica utilizada foi desenvolvida após estudos anatômicos e de técnica
 operatória preliminares, e relatada em 1993 4, 5, 6. Através destes estudos, atestou-
se a freqüência dos nervos musculocutaneos em um (tipo I) ou dois (tipo II) troncos,
 que realizam a inervação motora do bíceps. A entrada destes ramos nervosos nas
 cabeças longa e curta do bíceps se da ± 12 cm abaixo do acrômio. A este nível, o
 número de fibras do nervo musculocutâneo corresponde a ± 10 % das fibras do nervo
 ulnar. Os ramos para o bíceps são identificados e ligados proximalmente ao n.
 músculo-cutâneo, seccionados o mais proximal possível. A parte distal do nervo é
 direcionada medialmente, para o nervo ulnar previamente dissecado. O epineuro ulnar
 é então incisado longitudinalmente (sob visão do microscópio), um ou dois fascículos
 são separados do nervo ulnar por dois cm, e uma sutura direta ao nervo do bíceps é
 realizada sem tensão. Nos casos estudados, houve reprodutibilidade da técnica sem
 dificuldades.
Dentre os pacientes estudados, não se observou flexão do cotovelo em um deles, uma
 criança de três meses e meio à época do tratamento, ao 8º mês do seguimento. Os
 demais pacientes, todos eles apresentam função satisfatória na flexão do cotovelo,
 sendo capazes de manter a flexão do cotovelo contra uma força oponente.
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Nova opção técnica para Lifting Crural: Prolongamento médio-anterior.

Introdução

Índice

Com a maior realização das cirurgias bariátricas, houve um aumento no número de
 pacientes com grandes perdas ponderais. Em alguns casos, a correção das sobras de
 tecidos, tornou-se um desafio para o cirurgião plástico (1). O excesso de tecido no
 membro inferior, acompanhado da intensa flacidez da pele, tem tratamento difícil e
 resultados, muitas vezes, desapontadores para o cirurgião e para os pacientes (1,2).
Pitanguy, em 1964 (3), propôs o Lifting Crural com excisão semicircular que escondia
 bem as cicatrizes, mas era preconizado para pacientes com excesso leve ou moderado
 de tecido. Regnault, em 1979 (4), propôs a técnica com um prolongamento vertical
 posterior na coxa, que tratava os grandes excessos de tecido, mas determinava uma
 cicatriz evidente. Na tentativa de melhorarmos os resultados do Lifting Crural é que
 propusemos o prolongamento médio-anterior.
 
Métodos

Índice

Cinco pacientes femininas, brancas, com idade média de 35+11 anos,  submetidas à
 cirurgia bariátrica no passado e que evoluíram com grandes perdas ponderais
 (40+17Kg), apresentando importantes excessos nos membros inferiores, foram
 tratadas com o Lifting Crural com o prolongamento médio-anterior. A marcação das
 ressecções é apresentada na figura 1 e o resultado, com a disposição final das
 cicatrizes, na figura 2. As cicatrizes são projetadas para colocarem-se na região
 interna das coxas, e no nível do joelho, prolongarem-se anteriormente. As cicatrizes
 ficam inaparentes nas posições anterior e posterior. Nas figuras 3-6 são apresentados
 os resultados.

Discussão

Índice

Com a técnica, foi possível o tratamento de grandes excessos de tecido, sendo que
 obtivemos uma cicatriz de boa qualidade e menos evidente, sendo bem tolerada pelas

  



 pacientes. Assim entendemos que houve uma associação dos benefícios das técnicas
 de Pitanguy e Regnault.

Bibliografia
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 Figura 1: Marcação da técnica.

 Figura 2: Disposição final das cicatrizes



 Figura 3: Foto pré-operatório - visão anterior.



 Figura 4: Foto pós-operatório - visão anterior.



 Figura 5: Foto pré-operatório - visão posterior.



 Figura 6: Foto pós-operatório - visão posterior.
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Nova técnica de síntese em Otoplastia com incisão cartilaginosa

Serviço da Disciplina de Cirurgia Plástica da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de
 Porto Alegre-Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre/RS.

Introdução:

Índice

Diversas são as técnicas cirúrgicas e anestésicas disponíveis para corrigir orelhas
 proeminentes. Mais de duzentas técnicas já foram descritas para correção desta
 deformidade, indicando que não existe um procedimento uniforme que seja
 amplamente adotado pelos cirurgiões1.
O objetivo deste trabalho é analisar prospectivamente uma nova técnica de síntese em
 otoplastia com abordagem posterior realizando incisão cartilaginosa verificando sua
 aplicabilidade, índice de recidiva e complicações imediatas e tardias.

Material e Métodos:

Índice

Foi delineado um estudo longitudinal prospectivo com o objetivo de verificar a
 aplicabilidade de uma nova técnica de síntese em otoplastia que consiste na dupla
 confecção de suturas entre as extremidades cartilaginosas incisadas.

Resultados:

Índice

Foram estudadas 114 orelhas operadas em 59 pacientes. Houve somente um caso de
 recidiva unilateral, não houve casos de hematomas, necrose cutânea ou condrite.

Discussão:

  



Índice

Durante o terceiro mês gestacional, a protusão auricular aumenta, a margem da hélix
 se ondula formando a dobra da antihélix propiciando o aparecimento da crura da
 antihélix no final do sexto mês. Qualquer evento que interfira neste processo trará
 como conseqüência uma orelha em abdução. A deformidade auricular mais comum
 consiste na ausência da dobra da antihélix, o que ocasiona uma ampliação do ângulo
 escafo-conchal em relação a sua medida habitual (ao redor de 90 graus), usualmente
 tornando plana a crura superior e em casos mais severos comprometendo o corpo da
 antihélix e a crura inferior produzindo, em casos extremos, uma orelha sem curvas,
 parecida com uma concha2. Técnicas de otoplastia podem ser divididas, de um modo
 genérico, entre as que cortam e as que poupam a cartilagem. Embora a preferência
 de cada técnica seja extremamente pessoal existe uma tendência atual na literatura
 para a utilização de procedimentos que poupem a cartilagem de incisões. Tal
 observação é firmada devido aos potenciais problemas que esta opção terapêutica
 pode ocasionar, principalmente quanto a dissecção tecidual podendo provocar
 hematoma anterior que pode culminar com necrose cutânea e condrite associada,
 ocasionando irregularidades de difícil reparação3.
No tratamento de orelhas proeminentes simetria é um dos desfechos mais
 importantes. As ondulações na orelha reparada devem aparecer lisas e sem sinais de
 terem sido submetidas à cirurgia4. Nos pacientes submetidos a esta cirurgia avaliados
 no período pós-operatório observou-se que estes foram alcançados.

Conclusão:

Índice

A dupla confecção de suturas entre as extremidades cartilaginosas incisadas consiste
 numa técnica segura, rápida e que propicia bons resultados na correção de orelhas
 em abdução.
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 Figura 3 - pós-operatório



 Figura 2 - pré-operatório

 Figura 1 - detalhe do trans-operatório da técnica
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Novas Tecnologias em Curativos em cirurgia plástica

Índice

I) Introdução

Índice

Para que possamos adequar um curativo à determinada ferida, temos que, antes de
 tudo, conhecer e saber diagnosticar a etiologia de base da lesão em questão. Além
 disso, é imprescindível saber quais são as reais necessidades de uma determinada
 ferida e qual a exata função de cada curativo.
Quanto ao ambiente local, as feridas necessitam de níveis adequados de hidratação,
 isolamento térmico, resfriamento pela evaporação, não apresentar necrose tecidual
 remanescente, ter índices reduzidos de possível contaminação, manter pH dentro dos
 parâmetros que permitam garantir boa evolução da cicatrização, etc.
Um curativo pode efetivamente absorver o excesso de umidade, fornecer umidade ou
 simplesmente manter a umidade existente. Um curativo pode ainda fornecer maior ou
 menor isolamento térmico local, realizar desbridamento autolítico, agir como barreira
 mecânica à penetração bacteriana e ainda atuar com atividade antibacteriana e até
 mesmo imunomoduladora, entre outras.
O que seria então o curativo ideal? Aquele que fosse capaz de: manter a ferida limpa;
 proteger de traumatismos mecânicos; prevenir contaminação exógena; absorver
 secreções; diminuir a dor; ser isolante térmico; minimizar trauma às trocas; manter o
 meio úmido; permitir trocas gasosas; não ser aderente; ser seguro; impermeável;
 permitir transporte de medicamentos; permitir seu monitoramento; manter suas
 propriedades constantes; ser estéril; não inflamável; ser confortável; permitir o
 menor número de trocas possíveis; estar disponível no mercado; ser bem aceito pelo
 paciente; ter uma boa relação custo-benefício.
Obviamente o “curativo ideal” não existe, mas podemos ao menos saber como indicar
 e utilizar os curativos que forem mais adequados e vantajosos para cada tipo de
 ferida, otimizando mais e mais o seu emprego, de acordo com as características e
 principalmente as funções de cada um deles.

II) OBJETIVO

Índice

Procurar descrever de forma clara as principais formas e funções de alguns dos
 curativos atualmente mais usados, bem como alguns agentes tópicos que podem ser
 utilizados conjuntamente, melhorando as condições locais para a cicatrização.

III) Materiais e métodos

  



Índice

Descrevermos os curativos atualmente utilizados e conhecidos nacional e
 internacionalmente, sendo a maioria destes utilizados em nosso serviço (Disciplina de
 Cirurgia Plástica e Queimaduras do HC da FMUSP). São eles: 
· Filme transparente – curativo que permite o monitoramento da evolução da ferida e é
 permeável a passagem de oxigênio e vapor de água. Utilizado em feridas limpas e
 coberturas de cateteres;
·  Hidrocolóides – curativo indicado em feridas de leve exsudação para prevenção e
 proteção de úlceras de pressão / de decúbito / diabéticas / venosas e áreas já
 restauradas;
·  Hidrogel amorfo – curativo que propicia ambiente ideal para o tratamento de tecidos
 desvitalizados moles, áreas necróticas secas, feridas em fase de granulação
 promovendo desbridamento autolítico;
· Hidrogel placa – curativo não aderente feito a base de água ou glicerina, que é usado
 em feridas limpas fechadas ou preferencialmente abertas, principalmente em
 queimaduras e abrasões propiciando alívio da dor e aceleração na epitelização, além
 de desbridamento autolítico;
· Sulfadiazina de prata associada ao nitrato de cério – o cério é metal de terra rara da
 família dos lantanídeos, no58 e tem efeito imunomodulador. É inibidor do pirofosfato
 térmico inorgânico e antimicrobiano com efeito sinérgico com a Sulfadiazina de prata;
· Actisorb® (carvão ativado com prata)- curativo com ação microbicida tópica, não
 desenvolve resistência e é usado em feridas infectadas para minimizar o odor e tratae
 a infecção;
·   Dynaflex® - indicado para tratamento de edema em membros inferiores
 melhorando o retorno venoso nos casos de ferimentos complexos e úlceras venosas
 especialmente;
· Adaptic® - curativo não aderente com emulsão de petrolatum que protege o leito da
 ferida e é usado principalmente em queimaduras / enxertos / úlceras;
·  Colágeno com alginato de cálcio: é feito de fibras de tecido derivado de algas / ácido
 gulorônico / manurônico / íons cálcio e sódio. O sódio no exsudato e no sangue
 interage com o cálcio do curativo, assim há alta capacidade de absorção, com
 formação de gel /meio úmido. Observa-se, também a indução de hemostasia. É usado
 em feridas abertas exsudativas com ou sem infecção.
· 

IV) Conclusões

Índice

Todos os curativos devem ser analisados e escolhidos criteriosamente, de acordo com
 cada tipo de ferida. Desta forma, atuando desde o diagnóstico preciso até o melhor
 custo-benefício para cada caso, estaremos verdadeiramente entendendo a
 responsabilidade e complexidade do tratamento atual de feridas, sejam elas agudas
 ou crônicas, das mais diversas etiologias e que devem ser encaradas com extrema
 responsabilidade pelo cirurgião plástico quando as estiver tratando.
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O protocolo dos vasos femorais e o programa semanal de desenvolvimento de
 habilidade microcirúrgica durante a residência médica.

Introdução:

Índice

O treinamento bem sucedido em vários programas de residência médica implica no
 desenvolvimento de habilidades microcirúrgicas 1,2,3,4,5,6,7,8. O aprendizado de
 microcirurgia já é oferecido em vários centros. A proposta deste trabalho é mostrar
 que um método simples, com baixo custo, baseado em um programa semanal de
 estudo independente de 4 horas permite o aprendizado de diversos tipos de
 microanastomoses vasculares.

Material e métodos:

Índice

 

O protocolo utilizado no presente programa foi aprovado previamente pelo Comitê de
 Ética do Hospital for Sick Children para o treinamento e retreinamento da equipe de
 Cirurgia Plástica desta instituição. Foram utilizados Ratos Sprague-Jawley, entre 230 e
 400g, oriundos de uma população excedente do biotério. A anestesia foi realizada com
 solução de Pentobarbital (Solomol®) na dosagem de 60mg/kg, intraperitoneal,
 administrados 20 minutos antes do procedimento (figura 1). O treinamento era
 baseado em um período de estudo independente de 4 horas semanais e passava pelas
 seguintes etapas: 1) Instrução com manipulação de rodentos e manuseio correto do
 instrumental; 2) Aprendizado de anastomoses término-terminais arteriais (figura 2);
 3) Anastomoses término-terminais venosas; 4) Anastomoses término-laterais (figura
 3) e enxertos microvasculares (figuras 4, 5 e 6). Eram utilizados os vasos femorais do
 rato (figuras 7 e 8), cujos vasos medem entre 0,6 e 1,1 mm (artéria femoral) e 0,9 à
 1,8 mm (veia femoral). A avaliação da patência das anastomoses é realizada através
 da visualização do fluxo sanguíneo em 3 momentos separados (zero, 5' e 30' após),
 seguida da avaliação da secção da luz do vaso sob visão de microscopia. O sacrifício
 dos espécimes é realizado após o estudo da circulação, através de injeção de dose
 elevada de Pentobarbital intracardíaca.

Resultados:

Índice

Observou-se que todos os alunos foram capazes de executar os diversos tipos de
 anastomoses vasculares. O tempo da aquisição da habilidade estava vinculado à

  



 presença constante, semanal, no laboratório.

Conclusão:

Índice

A aquisição de habilidade microcirúrgica é fundamental para muitos programas
 modernos de residência médica. O uso de modelos não animais não reproduz etapas
 como a remoção da adventícia e o estudo dinâmico de patência das anastomoses
 9,10. O roedor apresenta calibre vascular nos vasos femorais muito semelhante ao
 dos vasos digitais, o que torna o modelo muito próprio para o treinamento dos
 residentes em cirurgia da mão.
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Obtenção de Condrócitos a partir de Células Germinativas  

Introdução.
Índice

Os recentes avanços em biologia celular e fisiologia molecular contribuíram para o
 avanço paralelo da bioengenharia tecidual.  Com o melhor entendimento da resposta
 celular aos estímulos externos e às técnicas de cultura tecidual, médicos cientistas
 tem sido capazes de manipular o comportamento das linhagens celulares in vitro.   A
 cirurgia plástica tem sido influenciada pela marcante evolução na técnica e  tecnologia
 nos últimos 25 anos com o entendimento de princípios anatômicos, desenvolvimento
 de técnicas microcirúrgicas, terapia gênica, materiais aloplásticos, métodos de
 imagem e engenharia de tecidos.
A engenharia tecidual visando a produção de cartilagem, com condrócitos
 diferenciados a partir de células germinativas, é uma importante alternativa na
 terapêutica como substituto biológico, principalmente, nas reconstruções de cabeça e
 pescoço.   Os danos em cartilagens são comumente tratados em cirurgia plástica e
 cirurgia ortopédica utilizando transplantes teciduais ou com a utilização de materiais
 artificiais.   Todavia, a disponibilidade de tecido doador é usualmente escassa e o uso
 de materiais aloplásticos podem cursar com inconvenientes de seu uso ou infecção.  
 Assim, a utilização dos enxertos de cartilagem fabricados apresentam vantagens não
 somente quanto às áreas doadoras disponíveis mas quanto à biocompatibilidade do
 enxerto.   Esta possibilidade de isolar células do próprio paciente e posteriormente
 implantá-las, para uso na terapia celular, pode resolver um dos maiores problemas: a
 rejeição imunológica de tecidos e órgãos.

Objetivos.
Índice

  



Implementação da cultura de tecido no Laboratório de Biologia Celular,  procedendo à
 cultura de condrócitos a partir das células mesenquimais medulares determinado sua
 curva de crescimento e análise dos fenótipos do tecido cartilaginoso produzido in vitro

Material e Método.
Índice

Amostras de medula óssea de crista ilíaca de coelhos da raça New Zealand, cor branca,
 com um mês de idade, provenientes de Biotério Central da Universidade.

Discussão.
Índice

Quando o tecido cartilaginoso é lesado, regenera-se com dificuldade, freqüentemente
 de maneira incompleta, exceto em crianças de pouca idade.   A regeneração é feita
 através do pericôndrio, que invade a área de fratura, dando origem a um tecido
 cartilaginoso novo.   Destaca-se ser um tecido pouco imunogênico em decorrência dos
 condrócitos, principal fonte de antígenos, estarem presentes em número escasso e
 estarem protegidos de exposição ao sistema imune devido a grande matriz
 extracelular em que se encontram.   A metodologia utilizada para o isolamento das
 células do estroma da medula óssea e à análise do fenótipo do tecido cartilaginoso
 utilizando a histologia e imunohistoquímica se mostraram eficientes no presente
 trabalho

Conclusão.
Índice

A utilização da engenharia tecidual em cirurgia plástica apresenta um futuro promissor
 necessitando de investigação e investimento científico.   A implementação da cultura
 de tecido com diferenciação para condrócitos apresentou resultados favoráveis e
 estimuladores de novas frentes de pesquisa com aplicações em modelos
 experimentais
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Opções cirúrgicas para tratamento das rugas glabelares
 
Introdução

Índice

Até o final da década de 60  a maioria dos cirurgiões que realizaram cirurgia de
 rejuvenescimento facial não atuavam sobre o terço superior da face.
A partir de então o lifting frontal, com incisão coronal começou a ser mais executado
 com o objetivo de atuar sobre as rugas horizontais frontais e elevar sobrancelhas
 ptosadas.
Entretanto notou-se que este procedimento era ineficiente em relação 'as rugas
 glabelares . Optou-se assim por um acesso direto através de incisão sobre a
 sobrancelha ( Castanhares - 1964) e na última década através de duas novas
 abordagens: a videoendoscopia e a abordagem através da blefaroplastia ( acesso
 transpalpebral).
Os primeiros a descrever a técnica do acesso transpalpebral foram Cláudio Rebello e
 Talita Franco em 1977. Observou-se que o paciente mais apropriado para esta
 abordagem é aquele com rugas glabelares sem ptose de sobrancelha ou rugas
 frontais.
Através desse trabalho queremos demonstrar um estudo de casos do Hospital
 Municipal Barata Ribeiro baseado principalmente nessa duas técnicas: lifting frontal e
 via transpalpebral

Anatomia
As rugas glabelares sofrem a ação de 4 músculos:
a) Músculo Corrugador do supercílio ( transverso e  oblíquo)
b) Músculo Depressor do supercílio
c) Cabeça Medial da porção orbital do músculo orbicular
d) Músculo Próceros

Os três primeiros são responsáveis pelas rugas oblíquas e verticais e o último pelas
 rugas transversas.
O músculo corrugador do supercílio e o depressor do supercílio tem praticamente a
 mesma origem na borda orbital súpero-medial e correm paralelos para se inserir na
 derme sob a sobrancelha medial.
De modo que atuando sobre um, conseqüentemente atua-se sobre o outro e alguns
 autores só citam o tratamento do corrugador.
Quanto 'a inervação quase todos são inervados por nervos zigoáticos com exceção da
 porção transversa do corrugador do supercílio e da porção superior do próceros.
Os nervos de importância cirúrgica nesta área são o supraorbital, supratroclear e
 infratroclear, todos eles sensitivos ramos do V par craniano.

Desenvolvimento

Índice

  



Lifting frontal

A técnica cirúrgica do lifting frontal clássico inicia-se por incisão coronal, unindo os
 pólos superiores das hélices, mantendo-se entre 7 a 9 cm superiormente  à linha
 capilar.
O plano subgaleal é o mais utilizado, devendo-se passar ao plano subperiostal, 1 cm
 acima dos rebordos orbitários superiores para não lesar acidentalmente os feixes
 supraorbitários e supratrocleares.
Aborda-se o músculo corrugador e prócero, bilateralmente para diminuir ou eliminar as
 rugas glabelares,incisando-os em toda a sua porção perióstea, após separar as fibras
 do nervo supratroclear. Incisões horizontais são realizadas no músculo frontal para
 tratar as rugas desta região.
Retira-se redundância do retalho, após marcação do excesso de tecido (em plano
 total) e sutura-se , sem tensão em 2 planos ( fio absorvível na subderme e
 inabsorvível na pele). Mantém-se curativo compressivo por 24 horas.

Acesso transpalpebral dos corrugadores

É feita infiltração anestésica de toda a área. Após completa a blefaroplastia superior (
 se houver indicação para ela) é feito uma incisão no músculo orbicular e dissecado o
 plano entre o músculo do septo orbital até a borda orbital.
Continua-se a dissecção anterior a borda orbital expondo o músculo corrugador do
 supercílio que é identificado pelo eixo de suas fibras. Esse músculo de vê ser isolado
 através de dissecção delicada.
Os nervos são identificados pela orientação da origem óssea do músculo. O
 supraorbital lateralmente e o supratroclear medialmente.
O supratroclear penetra no corrugador ou seus ramos passam superficialmente a ele.
O supraorbital fica abaixo do músculo.
O músculo corrugador do supercílio é seccionado no nível mais lateral em que ele
 atravessa o músculo orbicular e frontal para se inserir na derme.
Eleva-se o músculo da borda orbital tomando cuidado com o nervo supraorbital que
 fica perto.
Resseca-se cerca de 60% do músculo, até o ponto em que o músculo engloba os
 ramos do nervo supratroclear que deve ser preservado.
O músculo corrugador remanescente deve ser gentilmente avulsionado do osso com
 uma pinça mosquito.
O uso de lupa pode ser muito útil.
Quando a origem do músculo corrugador do supercílio é completamente excisada o
 músculo depressor do supercílio será tratado concomitantemente por causa da sua
 relação anatômica.
A maioria dos autores termina neste ponto a cirurgia mas alguns defendem ainda o
 tratamento da cabeça medial da porção orbital do músculo orbicular através de uma
 incisão de 7-10 cm quadrangular da massa desse músculo enfraquecendo-o.
Alguns autores afirmam que pode ocorrer uma depressão no local da ressecção dos
 músculos corrugadores e aconselham o enxerto das próprias bolsas de gordura  ou
 outra gordura qualquer neste local.
No pós-operatório é visto em todos os pacientes diminuição da sensibilidade na região
 mediada fronte devido à manipulação dos ramos do nervo supratroclear. A
 sensibilidade retorna ao normal usualmente após 1 semana.
Os autores enfatizam a importância da ressecção completa do corrugador, inclusive
 avulsão de sua origem porque a musculaura remanescente pode após 3-4 meses
 refazer rugas.

Discussão

Índice

As vantagens do lifting frontal são: seu plano de descolamento tem grande
 importância na segurança do método e na viabilidade do retalho; o plano de
 descolamento subgaleal oferece maior segurança e facilidade técnica, com maior
 proteção aos folículos; a cicatriz é mais escondida no couro cabeludo, evitando um
 aumento indesejado na fronte; o bloqueio facial com pontos supra-auriculares,
 permite uma perfeita compensação com ressecção controlada e sem distorções
 faciais; o pé do cabelo é mantido em sua posição normal, obedecendo-se a tração na
 direção trágus-tubérculo de Darwin dos retalhos faciais; o descolamento subgaleal
 associado ao subperiostal propicia uma melhor mobilização da região superciliar



 preservando as emergências vásculo-nervosas; a testa fica lisa e há elevação dos
 supercílios.
As desvantagens são que dissecções completas da fronte, por um plano subperiostal
 dão um aspecto artificial à mímica frontal;pode provocar alargamento da testa devido
 à subida do pé do cabelo;áreas de alopecia ou enfraquecimento do pêlo e eventuais
 desníveis ou assimetrias devido a ressecções musculares irregulares.
As vantagens do acesso transpalpebral são : pequenas incisões de pele; menor
 mobilização de tecidos e abordagem direta com plena visão da origem do problema;
 não há tempos cirúrgicos acessórios.
As desvantagens são: se não realizadas apropriadamente sob o ponto de vista técnico
 há permanência das rugas glabelares com ou sem franzimento da testa.
Os procedimentos que atuam sobre a musculatura da mímica facial têm por objetivo
 modificar ou eliminar a ação de certos grupos musculares específicos, com a
 finalidade de atenuar as rugas de expressão. 

Conclusão

Índice

Essas opções estudadas nesse trabalho  acompanhando os casos em nosso Serviço de
 Cirurgia Plástica no Hospital Municipal Barata Ribeiro nos fez crer que são ótimas
 ferramentas com o intuito de tratamento dos músculos corrugadores e que as
 vantagens de ambas as técnicas se sobrepõem às desvantagens. O lifting frontal com
 suas indicações vem cada vez mais sendo utilizado e a técnica do acesso
 transpalpebral que foi introduzida em 1977 por Cláudio Rebello e Talita Franco,
 aprimorada por Guyuron em 1995 e resgatada por Henrique Cintra na década de 90 e
 reintroduzida  por ele em nosso Serviço em 2003.
As miotomias e miectomias têm sido utilizadas com o intuito de aprimorar os
 resultados estéticos de cirurgias de rejuvenescimento facial, sendo que, na última
 década, as vias de abordagem evoluíram da tradicional incisão coronal para incisões
 menores ( videoendoscopia) ou aproveitando-se de incisões pequenas habituais (
 blefaroplastias).
Sem dúvida, um dos pré-requisitos básicos para a realização desses procedimentos é
 ter um ótimo conhecimento da anatomia da região.
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 Ossificação Idiopática Bilateral das Orelhas (Relato de Caso)

Introdução.

Índice

A orelha ossificada é uma entidade clínica rara na qual ocorre rigidez parcial ou total
 do pavilhão auricular geralmente resultado de traumatismo local, inflamação ou
 doenças sistêmicas. Severa hipotermia é a causa mais comum de ossificação
 auricular. Desde a primeira descrição de ossificação auricular por Bochdalek em 1866
 menos de 160 casos, em sua grande maioria ocorrência unilateral, foram relatados,
 dos quais 10 casos apresentaram comprovação histológica de ossificação ectópica
 auricular.
 Relatamos um caso de ossificação auricular bilateral idiopática.
Mulher de 51 anos de idade, 62 Kg, 1,53m de altura, com história de há 20 anos, sem
 antes nada sentir, iniciar processo de deformação espontânea das orelhas
 bilateralmente acompanhando enrigecimento progressivo levando à dificuldade
 auditiva e desconforto social. Negou antecedentes de traumatismos locais, processos
 inflamatórios, infecção ou exposição excessiva ao frio. Seu histórico médico é negativo
 para hipertensão arterial, tabagismo, distúrbios endocrinológicos ou cirurgias prévias.
Análise laboratorial incluindo hemograma, eletrólitos, glicemia, função tireoidiana,
 dosagem hormonal, função hepática e renal foram realizadas e com resultados dentro
 dos limites de normalidade.

Discussão.

Índice

A ossificação auricular (ossificação ectópica) é um fenômeno raro na qual a rigidez da
 orelha ossificada ocorre por substituição da cartilagem elástica em tecido ósseo com
 deposição de cálcio e fósforo sobre uma matriz proteinácea com cristais de

  



 hidroxiapatita.
Ossificação ectópica primária é relatada em síndromes raras como osteomatose
 congênita plaquetária, fibrodisplasia ossificante progressiva e heteroplasia óssea.
 Ossificação ectópica secundária é mais comum ocorrendo após trauma, sequelas de
 acne, em certas neoplasias como o pilomatricoma, siringoma condróide e doenças de
 deposição de colágeno como na síndrome de CREST e na dermatomiosite infantil.
A apresentação clínica dos pacientes com ossificação das orelhas é variável, muitos
 são assintomáticos e alguns apresentam desconforto com o pressionamento local.
 Muitos notam enrigecimento progressivo (fig.1,2) e geralmente ao exame físico se
 apresentam com a anatomia externa preservada com parcial ou completa rigidez do
 lóbulo.
Frente à raridade desta desordem há pouca informação à respeito do tratamento. No
 caso relatado a paciente foi submetida à otoplastia bilateral, em nível ambulatorial,
 com acesso retroauricular (fig.3) e realização de conchotomia (fig.4) e ressecção
 segmentar da mesma promovendo uma fratura no tecido ósseo ectópico auricular
 possibilitando seu reposicionamento sustentado pelos tecidos moles adjacentes.
 Hemostasia rigorosa com eletrocautério foi realizada seguido de fechamento com
 síntese primária das bordas. O diagnóstico anátomo-patológico observou cartilagem
 auricular com processo degenerativo, áreas de calcificação e ossificação, conclusivo
 para ossificação idiopática bilateral das orelhas. A paciente apresentou evolução
 clínica favorável permanecendo com faixa elástica por 3 meses pós-operatório com
 resultado estético bom à inspeção e completa satisfação da paciente (fig5,6).
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Osteotomia externa em Rinoplastias

Introdução:

Índice

A osteotomia é utilizada em rinoplastia para estreitar as paredes laterais do nariz
 criando simetria ao permitir um correto alinhamento do arcabouço ósseo nasal.
 Usualmente é realizada por via interna. Atualmente existe um crescente interesse
 acerca da realização de fratura óssea nasal por via externa.

Objetivo:

Índice

O objetivo deste trabalho é analisar prospectivamente esta técnica verificando sua
 aplicabilidade e complicações imediatas e tardias.

Material e Métodos:

Índice

Foi delineado um estudo longitudinal prospectivo, com o objetivo de verificar a
 aplicabilidade da osteotomia externa em rinoplastia.

Resultados:

Índice

Foram estudados quinze pacientes. Verificou-se que não houve queixas de obstrução
 da via aérea, as cicatrizes ficaram bem posicionadase praticamente imperceptíveis
 após 3 meses, se obteve boa estabilidade após o reposicionamento ósseo, não houve
 sangramento persistente após a retirada do tamponamento nasal e todas as fraturas

  



 foram completas.

Discussão:

Índice

Acredita-se que esta técnica produza uma morbidade mínima, em função de não
 agredir a mucosa intranasal e, comparativamente com a técnica intranasal, preservar
 as fixações periostais proporcionando uma diminuição no espaço morto, reduzindo o
 comprometimento da via aérea e gerando uma grande estabilidade após o
 posicionamento, além disso, a fratura externa demonstrou menor hemorragia, edema
 e equimose quando comparada à interna2,3.
Conclusão: A osteotomia externa se mostrou um procedimento seguro e útil em
 rinoplastia, principalmente em função de permitir uma completa visualização do traço
 de fratura.
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Painel: Lipoaspiração
Tema:  Lipoescultura corporal

INTRODUÇÃO

Índice

A lipoescultura corporal é uma abordagem cirúrgica eficiente e definitiva no arsenal do
 cirurgião plástico. Desde a idealização da Lipoaspiração por Illouz em 1977, este
 procedimento é realizado por inúmeros cirurgiões e vários trabalhos têm sido
 publicados contribuindo para o aperfeiçoamento da técnica e um maior conhecimento
 acerca das suas repercussões orgânicas. Além disso, a evolução constante dos
 instrumentos usados, nos leva hoje a uma cirurgia de extrema valia e alto índice de
 satisfação subjetiva e objetiva, colocando-a como a cirurgia mais executada nas
 nossas clínicas.

PACIENTES E MÉTODOS

Índice

A técnica úmida superinfiltrativa é realizada por nós desde 1986 e em mais de 2000
 procedimentos cirúrgicos. Uma rigorosa preparação pré-operatória é efetuada e a
 preferência anestésica é por bloqueio peridural e/ou anestesia local. Utiliza-se bomba
 de sucção, cânulas personalizadas e uma bomba de infiltração com sistema fechado
 como equipamentos cirúrgicos. A posição da paciente varia dos decúbitos dorsal e
 laterais direito e esquerdo, nunca ventral.   A técnica mista é adotada para a remoção
 da gordura. Drenos são inseridos ao término do procedimento. Modelador elástico é
 colocado após o término do procedimento e permanece por 4 semanas. A alta
 hospitalar entre 12 - 24 horas e a partir do 7º DPO inicia-se a drenagem linfática.

RESULTADOS

Índice

Em um dos nossos estudos, houve 9% de resultados insatisfatórios sendo que apenas
 1,5% irreversível. Em outro estudo, foram avaliadas as alterações metabólicas e
 nutricionais através do controle laboratorial seqüencial do hemograma, proteínas,
 eletrólitos, íons e lipidograma, correlacionando-os com os volumes retirados e suas
 repercussões clínicas. Observamos que houve queda dos níveis do hematócrito e

  



 hemoglobina na média de 20% do inicial, independente do volume retirado, portanto
 dentro dos limites de segurança sem a necessidade de hemotransfusão.

DISCUSSÃO

Índice

A qualidade do resultado alcançado depende fundamentalmente da experiência do
 cirurgião, entretanto, com a técnica superinfiltrativa, obtivemos menores perdas
 sanguíneas; o uso de cânulas de desenho personalizado e no plano adequado que
 possibilitam  uma melhor regularidade corporal; a adoção de uma dieta hiperproteica,
 normocalórica e hipolipídica, rica em ferro e ácido fólico; o uso sistemático dos drenos
 com contínua retirada no pós-operatório dos líquidos infiltrados e acumulados no
 terceiro espaço e modeladores elásticos associados aos procedimentos de drenagem
 linfática influenciam diretamente o resultado.

CONCLUSÃO

Índice

Através da técnica super-infiltrativa é possível uma remoção mais facilitada do tecido
 gorduroso, menor sangramento, permitindo atuar em mais áreas e remover maiores
 volumes de gordura nos casos indicados, sem ultrapassar os parâmetros de
 segurança. O volume máximo seguro de gordura que pode ser removido ainda não
 está cientificamente determinado, entretanto, no estabelecimento do limite para cada
 paciente, devemos sempre considerar a superfície corporal a ser tratada.
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 Figura 01 - Pré e pós-operatório: frente (1 ano e 3 anos) – dois procedimentos
 cirúrgicos



 Figura 02 - Pré e pós-operatório: perfil (1 ano e 3 anos) – dois procedimentos
 cirúrgicos
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Palatoplastia Endoscópica com acesso intra-oral

Introdução:

Índice

A endoscopia foi desenvolvida após a primeira laparoscopia feita em 1901 por Von Ott,
 que introduziu um pequeno espelho através de uma pequena incisão na cavidade
 peritonial do paciente1. Desde então, cirurgiões têm aprimorado a técnica
 endoscópica, desenvolvendo novos instrumentos e explorando novas áreas2. Na
 cirurgia plástica, os procedimentos endoscópicos encontram sua aplicação
 estabelecida em cirurgias como mamaplastia de aumento, rejuvenescimento facial,
 dissecção de retalhos e alguns procedimentos microcirúrgicos.
O uso do endoscópio na cirurgia do palato não é uma novidade, ele já foi utilizado para
 diagnóstico e para comprovação de resultados pós-operatórios, entretanto sua
 introdução no ato cirúrgico o é. O objetivo deste estudo é verificar a aplicabilidade e
 aferir os resultados imediatos da palatoplastia endoscópica com acesso intra-oral.

Paciente e Método:

Índice

A palatoplastia com auxílio do endoscópio foi utilizada em cinco pacientes entre
 setembro e outubro de 2003. Os pacientes foram anestesiados e colocados na posição
 de Rose. Utilizou-se um aparelho com 10mm de diâmetro e 30 graus de ângulo,
 câmera Telecam com zoom e foco ajustáveis e fonte de luz fria. O endoscópio foi
 manuseado no campo operatório por um assistente. As imagens eram mostradas em
 um monitor colorido de alta resolução colocado á frente do cirurgião.

Resultados:

Índice

  



Palatoplastia video-assistida foi empregada em cinco pacientes com sucesso. (4
 meninas e 1 menino). As idades variaram de 4 até 52 meses. A técnica de Furlow foi
 utilizada em 3 pacientes e a de Von Langenback nos outros dois. O uso do endoscópio
 não afetou a escolha da técnica. Nenhum paciente teve complicação durante os
 primeiros nove meses de acompanhamento.

Discussão:

Índice

Antes de se realizar a palatoplastia vídeo-endoscópica, deve-se obter uma correta
 visão da cavidade oral e nasal do paciente com fissura, devido ao fato destes
 possuírem diferentes medidas comparados com as pessoas sem fissura3. 
Verificou-se que o uso do endoscópio apresenta alguns benefícios. Especialmente nas
 fissuras mais anteriores, onde o cirurgião necessita de uma boa visão do campo
 operatório, e a possibilidade de ter um campo operatório magnificado e com boa
 resolução, fornecida pelo vídeo-endoscópio, parece interessante, visto que a união
 destas possibilidades permite um maior conforto físico e visual para o cirurgião e sua
 equipe. O assistente possui uma excelente visão através do monitor e rapidamente
 aprende a auxiliar por esta via, fazendo com que o procedimento siga normalmente
 com o cirurgião, seu auxiliar e o instrumentador.  A imagem do monitor favorece o
 aprendizado e ainda permite que outras pessoas fora do campo operatório assistam o
 procedimento. Além de facilitar o arquivamento das imagens do ato cirúrgico. 
Algumas desvantagens deste método são o aumento dos custos pelo material utilizado
 e a necessidade de um assistente. Quando usado em uma distância muito curta pode
 restringir os movimentos do cirurgião.
O uso do endoscópio por via trans-nasal já foi descrito com achados similares aos do
 nosso experimento4.
O uso do video na palatoplastia tornou essa cirurgia mais prazerosa, relaxante e
 instrutiva. Espectadores relataram sua facilidade em acompanhar a cirurgia e ter
 acesso a uma visão até então inédita da anatomia da criança com fissura. Provas de
 que o vídeo, assim como o microscópio, melhore os resultados da cirurgia são difíceis
 de se obter. Entretanto o uso do vídeo parece melhorar a técnica cirúrgica, bem como
 o microscópio5.
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Perfil das cirurgias plásticas realizadas em pacientes submetidos a
 gastroplastia -experiência da Santa Casa de São Paulo no período de
 fevereiro de 2003 a julho de 2004

O número de pessoas obesas mórbidas duplicou no século vinte, alcançando índices
 epidêmicos nos países industrializados, aumentando assim, a morbi mortalidade deste
 grupo.1,3
Modalidades convencionais de tratamento para a obesidade apresentam pouco efeito
 para a maioria destes pacientes, iniciando na década de 50 o tratamento
 intervencionista: a cirurgia bariátrica.2Como conseqüência à perda de peso após a
 cirurgia de obesidade, existe uma rápida perda de tecido celular subcutâneo,
 resultando em uma grande flacidez cutânea sem elasticidade e sem potencial de
 retração, causando alterações estéticas e funcionais, levando tais pacientes a procurar
 a cirurgia plástica na tentativa de solucionar estes problemas.2,4,5
O objetivo deste trabalho é o de relatar os tipos de cirurgia plástica e fatores
 relacionados a eles, como, tempo cirúrgico e de internação, quantidade de peso
 ressecada e complicações.
De fevereiro de 2003 a julho de 2004, na Santa Casa de São Paulo, 34 pacientes
 foram submetidos à cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica, perfazendo um total de
 44 procedimentos, distribuídos de acordo com a área operada, sendo 23
 abdominoplastias circunferenciais ou torsoplastias (52,3%), 6 abdominaplastia
 anteriores (13,6%), 4 mamoplastias (9,1%), 7 dermolipectomias femorais (15.9%), e
 4 braquioplastias (9.1%).
Avaliamos a quantidade de peso retirado de acordo com o tipo cirúrgico realizado,
 encontrando em média a ressecção de 3.666 gramas para torsoplastias, 2410 gramas
 para abdominoplastias anteriores, 77 gramas para mamoplastias, 353 gramas para
 dermolipecotmias femorais e 200 gramas para braquioplastias.

  



Os pacientes permaneceram internados no hospital por um período diferente, também
 determinado pelo tipo cirúrgico sendo em média na torsoplastia 5,34 dias, 4,5 dias na
 abdominoplastia anterior, 3 dias na mamoplastia, 4 dias na dermolipectomia femoral e
 3,75 dias na braquioplastia.
Da mesma forma o tempo cirúrgico variou de acordo com a cirurgia plástica realizada,
 ficando a torsoplastia com tempo médio de 324 minutos, 245 minutos para
 abdominoplastias, 270 minutos para as mamoplastias, 270 e 210 minutos para
 dermolipectomias femorais e braquioplastias respectivamente.
As complicações encontradas foram de deiscências da ferida operatória, hematomas,
 seromas e cicatrizes hipertróficas.As deiscências da ferida foram relatadas nas
 torsoplastias (30,43%) e dermolipectomias femorais (17,8%), hematomas nas
 torsoplastias (8,7%), seroma nas mamoplastias (25%), e cicatrizes hipertróficas nas
 braquioplastias (50%). 
Tais resultados são compatíveis com a literatura mundial, demonstrando um mesmo
 perfil na tentativa da melhoria do contorno corporal necessário nos pacientes
 submetidos à cirurgia bariátrica, melhorando, após a cirurgia plástica, a qualidade de
 vida dos mesmos, com resultados satisfatórios tanto para o médico quanto para o
 paciente.
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 Figura 1 - tipos de cirurgia plástica



 Figura 2 - peso ressecado

 Figura 3 - tempo de internação em dias



 Figura 4 - tempo cirúrgico em minutos

 Figura 5 - complicações- deiscência de ferida operatória



 Figura 6 - complicações- hematoma
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Perfil de queimaduras no estado do Rio de Janeiro - Análise de 9.337 casos

Objetivo:

Índice

Mostrar o perfil de queimados da população no Estado do Rio de Janeiro, além de
 servir como material para futuros trabalhos e/ ou campanhas preventivas, a fim de
 reduzir o número de incidentes.

Métodos:

Índice

Análise de 9.337 pacientes atendidos na emergência e cadastrados no banco de dados
 de um hospital do Rio de Janeiro, no período de junho de 1996 a junho de 2004.

Resultados:

Índice

Dos 9.337 pacientes atendidos, não houve predomínio de sexo, sendo acidentais 98%
 (9.173) dos casos. No entanto, constatou-se importante relevância em queimaduras
 ocorridas dentro do ambiente domiciliar, somando 70% (6.500). O agente causal mais
 comum foi o líquido superaquecido com 53% (4.843), e a faixa etária mais acometida
 foi a de adultos com 64% (5.992).

Conclusões:

Índice

  



A partir dos resultados obtidos, fica clara a necessidade urgente de campanhas
 preventivas pelas entidades responsáveis, visando o líquido superaquecido no
 ambiente doméstico.
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Perfil epidemiológico dos pacientes pós gastroplastia submetidos à cirurgia
 plástica. Experiência da Santa Casa de São Paulo - 2003 a 2004

Resumo:

Índice

Evidências sugerem que a prevalência do sobrepeso e da obesidade têm aumentado
 em taxas alarmantes, incluindo países desenvolvidos e subdesenvolvidos. De acordo
 com a classificação estabelecida pela Organização Mundial de Saúde , 54% dos
 adultos nos Estado Unidos estão com sobrepeso (índice de massa corporal - IMC >
 25kg/m2) e 22% estão obesos (IMC > 30kg/m2).1,2
De 1976-80, a estimativa feita pelo NHANES National Health and Nutrition Examination
 Surveys mostrou que 25,4% dos adultos entre 20-74 anos apresentavam IMC >
 27,5kg/m2, enquanto que na estimativa realizada em 1988-1991 estes índices
 pularam para 33,3% .2
Trata-se de um fenômeno multi -fatorial que envolve componentes genéticos,
 metabólicos, comportamentais, psicológicos e sociais.
Um número cada vez maior de pacientes está sendo submetida a tratamentos clínicos
 ou cirúrgicos com o intuito de perder peso. Após grande perda de peso, problemas
 adicionais, como excesso de pele e imagem corporal distorcida levam um contingente
 crescente de indivíduos a procurar o cirurgião plástico, a fim de obter um contorno
 corporal condizente com a sua nova situação.
O objetivo deste trabalho é mostrar o perfil epidemiológico dos pacientes submetidos à
 cirurgia plástica, após gastroplastia, atendidos na Santa Casa de São Paulo, no
 período de fevereiro de 2003 a julho de 2004. 
Foram analisados 34 pacientes submetidos a 44 procedimentos cirúrgicos.
Em relação ao sexo, observou-se uma predominância do sexo feminino em relação ao
 masculino, com 74,8% e 15,2% respectivamente.

  



A idade variou entre (26 e 59) anos com média de 41,8, demonstrando dessa maneira,
 o acometimento de uma população economicamente ativa.
 Após a cirurgia bariátrica observou-se uma redução das doenças associadas,
 permanecendo apenas 5% dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica , 2% com
 diabetes mellitus e 0,5% com outras.
Os pacientes foram encaminhados pela cirurgia geral à disciplina de cirurgia plástica,
 após atingirem uma redução de 40% do peso inicial ou estabilização da perda de peso
 por pelo menos 6 meses. O intervalo de tempo entre a gastroplastia e a primeira
 cirurgia plástica variou em média 2 anos.
A perda de peso variou de 20 a 117 quilos, com média de 64,5 quilos neste intervalo
 mencionado. O tipo de procedimento realizado variou de acordo com a solicitação de
 cada paciente, observando uma prevalência das cirurgias abdominais, quer seja
 circunferencial ou clássica. Foram realizadas 23 torsoplastias, 6 abdominoplastias, 7
 dermolipectomias de coxa, 4 braquioplastias e 4 mamoplastias
A literatura médica traz poucos levantamentos em relação ao perfil epidemiológico dos
 pacientes submetidos a cirurgias plásticas após grande perda de peso. 
Os trabalhos levantados apresentam uma predominância do sexo feminino, média de
 idade ao redor de 35-40 anos, perda de peso que varia de 40-50% do peso inicial e
 uma média de 18 a 24 meses de intervalo entre a gastroplastia e a primeira cirurgia
 plástica. A grande maioria dos pacientes é submetida a mais de um procedimento
 cirúrgico num período de 3 a 4 anos.3,4,5
Não há um consenso em relação ao primeiro procedimento a ser executado, devendo o
 médico em comum acordo com o paciente escolher a primeira etapa do
 tratamento.4,5
Alguns autores preconizam a realização de procedimentos cirúrgicos concomitantes
 com resultados satisfatórios e poucos índices de complicações.3,5
Em nossa instituição realizamos um procedimento por vez, obtendo resultados
 comparáveis aos da literatura.
Um programa terapêutico deve ser instituído a esse grupo de indivíduos, esclarecendo-
os em relação à  morbi-mortalidade dos procedimentos e resultados obtidos.
As cirurgias que têm por objetivo restaurar a imagem corporal dos pacientes que
 perderam peso em excesso, terão um grande desenvolvimento nos próximos anos,
 devendo o cirurgião plástico preparar-se para essa demanda crescente, que
 representa mais uma etapa do tratamento multidisciplinar a que são submetidos os
 pacientes obesos.
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 Figura 1 - Pré operatório de paciente pós gastroplastia



 Figura 2 - Pós operatório de torsoplastia

 Figura 3 Pós operatório de torsoplastia



 Figura 4 - Pós operatório de braquioplastia



 Figura 5 - Pré e pós operatório de mamoplastia



 Figura 6 - Pré e pós operatório de mamoplastia
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Planos fasciais das regiões temporal e facial: Um estudo anatômico em bloco.

Introdução

Índice

As camadas subcutâneas do escalpe foram aprendidas, por gerações de alunos de
 medicina, de acordo com o mnemônico SCALP, onde S=skin, C=conective tissue,
 A=aponeurosis, L=loose areolar tissue e P= pericranium. Este mnemônico tem sido
 extremamente útil para demonstrar a simplicidade genérica das camadas de partes
 moles do escalpe, como também atuando na memorização. Em contraste, a anatomia
 fascial da região temporal e da face causam grande confusão para muitos alunos e
 residentes. As complexidades vistas foram geradas, em parte, pelo grande número de
 estudos anatômicos e clínicos publicados, cada um dando uma nomeclatura separada
 a estruturas anatômicas consistentes. A compreensão da anatomia do revestimento
 craniofacial é um pré-requisito para os procedimentos em cirurgia estética e
 reparadora, da cabeça. O propósito deste trabalho é simplificar as camadas fasciais,
 na região craniofacial, e promover uma noção geral destas, em relação às estruturas
 musculares, glandular e neurovascular.

Materiais e Métodos

Índice

Foram utilizadas dez cabeças frescas e injetadas, de cadáver, neste estudo. Dez hemi-
faces direitas foram dissecadas plano a plano, da superfície até o osso ou músculo,
 dependendo da região. Nas dez hemifaces contralaterais foi realizada a retirada de um
 bloco retangular de tecido com dimensões de 8 X 1,5 cm2, que tinha a sua marcação
 na junção do quarto posterior com os três quartos anteriores, da linha formada entre
 o trágus e a asa nasal. No ponto citado, sobre o arco zigomatico, estende-se à incisão
 quatro centímetros superiormente e quatro, inferiormente e um centímetro e meio,
 anteriormente, e vai até o osso, fazendo parte da peça, um fragmento do arco

  



 zigomático.

Resultados

Índice

Anatomia fascial da região temporal
A camada mais superficial é a fáscia temporoparietal ou temporal superficial, que
 freqüentemente, demonstra fibras de músculo em dissecações cirúrgicas. Esta é a
 fáscia aponeurótica genérica, e ela continua, cranialmente, com a gálea do escalpe
 (SCALP). A segunda camada é uma camada fascial muito fina, altamente
 vascularizada, e bastante frágil, continuando, cranialmente, com a fáscia subgaleal
 (Tolhurst PRS 1991). É a camada loose connective tissue, do mnemônico (SCALP). A
 camada mais profunda é a fáscia temporalis, que reveste o músculo temporal, que
 continua cranialmente com o periósteo (SCALP), a partir da crista temporal, e
 continua-se, inferiormente, como a fáscia parótido-massetérica.
Essa anatomia demonstra em dissecção por planos, é confirmada por cortes
 histológicos em bloco (Fig 2).

A anatomia fascial através do arco zigomático
As secções histológicas em-bloco, através do arco zigomático, indicam que a estrutura
 geral das fáscias craniofaciais é contínua (Fig 4). A fáscia temporoparietal cruza o arco
 como a camada aponeurótica. Profundamente a ela, está a fáscia inominada.
 Nenhuma destas camadas prende-se ao periósteo do arco zigomático, e ambos estão
 em continuidade com as camadas da região temporal.

A anatomia fascial da face
Caudal ao arco zigomático, e superficialmente à região da glândula parótida, a camada
 aponeurótica da face é dissecada, como o sistema músculo aponeurótico superficial
 (SMAS) (Fig 5), originalmente descrito por Mitz e Peyronie (PRS 1976). Esta camada
 se continua, cranialmente, com a fáscia temporoparietal superficial e gálea, e
 caudalmente com o platisma. Profundamente ao SMAS, uma fáscia inominada
 brilhante pode ser demonstrada, como uma camada independente, sobre a glândula
 parótida, e se continua, anteriormente, para proteger o ducto parotídico e os ramos
 que são profundos a ela. O assoalho deste espaço é a fáscia massetérica. A camada
 fascial mais profunda, continuando caudalmente ao periósteo do arco zigomático, é a
 fáscia do músculo masseter.

Discussão

Índice

O objetivo deste trabalho é apresentar uma simplificação da nomenclatura de uma
 anatomia, cirurgicamente importante, como a das fáscias craniofaciais, e que é
 freqüentemente confuso, na literatura cirúrgica. Existem 3 camadas fasciais, no
 envelope craniofacial (Fig 8). A camada mais profunda é a fáscia dos músculos
 temporal e masseter, que está em continuidade como periósteo nos anexos ósseos,
 destes músculos. Na região temporal, esta fáscia é dividida, o que facilita a contração
 desimpedida e poderosa, do músculo temporal.
A camada intermediária é a fáscia inominada, que na região temporal pode ter uma
 aplicação cirúrgica útil, como um retalho ultrafino para a pálpebra ou cobertura
 auricular. Nós notamos, em nossas dissecações, que a vascularização desta fáscia é
 atenuada na sua região caudal, e facilmente separável do seu suprimento sanguíneo,
 através de ramos da artéria temporal superficial. 
A camada mais superficial é a do SMAS. É continuo, anteriormente, com a parte orbital
 do músculo orbicular do olho. Inferiormente, ele contém fibras do platisma, e,
 superiormente, com a gálea que está em uma folha contínua, com os músculos frontal
 e occipital. Na face, os músculos zigomáticos e elevadores dos lábios atravessem o
 SMAS, para alcançarem inserção cutânea. Acima do zigomático, a fáscia temporal
 superficial pode ser utilizada em muitos procedimentos reconstrutivos, como retalho
 livre ou cobertura da vizinhança.

Figuras

Índice

Figura 1 - As camadas fascial da região temporal. A fáscia temporal superficial está



 bem definida e, freqüentemente, contém fibras musculares. A fáscia inominada é uma
 camada areolar frouxa, mas bem definida como um plano fascial. A fáscia do músculo
 temporal (parte profunda) é espessa, branca, plana e aderida ao músculo. Ao nível do
 rebordo orbital superior, divide-se em dois planos, sendo um superficial e o outro
 profundo. (Ramirez PRS 109, 329, 2002)

Figura 2 - Corte histológico coronal, mostrando a anatomia da região temporal. A
 fáscia inominada é uma camada multilaminada, altamente vascularizada. A bolsa
 gordurosa superficial separa a fáscia inominada da lâmina superficial da fáscia
 temporal, e é um parâmetro cirúrgico para a proximidade dos ramos temporais do
 nervo facial (VII). Abordagens cirúrgicas do arco zigomático partem a lâmina
 superficial da fáscia do músculo temporal e entram na bolsa gordurosa intermediária

Figura 3 - Dissecção, plano a plano, da regiao temporal. A) A fáscia inominada
 apresenta-se bem definida, vascularizada em um plano cirúrgico profundo à fáscia
 temporal superficial. B) O retalho de fáscia inominada apresenta-se com
 vascularização precária, em sua porção caudal, e, em uso clínico devia ser
 confeccionado em conjunto com a fáscia temporal superficial. C) Retalho conjunto das
 fáscias inominada e temporal superficial, alcançando facilmente as pálpebras e a
 orelha, podendo ainda ser utilizado como retalho livre.Uma terceira camada, a lâmina
 superficial da fáscia temporal, poderia ser incluída no retalho.

Figura 4 - O sistema músculo aponeurótico superficial (SMAS), na face, pode ser
 levantado na região parotidica, deixando uma fina camada (fáscia inominada) sobre a
 glândula. A fáscia inominada permanece intacta, acima do ducto parotídico, dos ramos
 do nervo facial e dos vasos transversos da face.

Figura 5 - A fáscia inominada, quando não respeitada, deixa à mostra, estruturas
 nobres, como ducto parotídico e os ramos do nervo facial. O assoalho deste espaço é
 a fáscia do músculo masseter, e mais anteriormente, a bolsa gordurosa bucal.
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Plástica  Dos Grandes Lábios

Introdução

Índice

As alterações anatômicas dos grandes lábios podem trazer desconforto funcional e
 estético, podendo interferir na higiene pessoal, no uso de roupas mais justas, no
 transcurso sexual e na vaidade feminina. Não existe uma definição anatômica sobre o
 tamanho apropriado dos grandes e pequenos lábios, mas há como padrão de
 normalidade o conceito de que os pequenos lábios devem estar encobertos pelos
 grandes lábios, os quais devem confluir medialmente e recobrir parcialmente o
 clitores, quando a paciente é vista em posição anatômica, isto é, com as pernas
 aduzidas.

Objetivo

Índice

Há várias técnicas existentes para o tratamento da hipertrofia dos pequenos lábios que
 consistem em excisão dos excessos e reaproximação das bordas, entretanto para o
 tratamento da não convergência dos grandes lábios a literatura é escassa. O presente
 trabalho propõe uma técnica no tratamento da não convergência dos grandes lábios,
 conseguindo uma cobertura do clitores e reaproximação da rima vulvar.

Pacientes e Método

Índice

Estudo de 5 casos de plástica genital feminina, no período de junho de 1999 a março
 de 2003, com idade das pacientes variando de 27 a 55 anos. As pacientes foram
 submetidas ao tratamento da não confluência dos grandes lábios isoladamente ou
 associada ao tratamento da hipertrofia dos pequenos lábios de acordo com
 classificação adotada por nós.

  



A cirurgia consiste na ressecção de dois segmentos cutâneos mediais em forma
 losangular associada a transposição em “Z“  bilateral, diminuindo-se a dimensão
 superior dos mesmos, bem como seu ângulo de divergência. Todas as pacientes foram
 operadas pela mesma equipe cirúrgica, sob anestesia peridural. O acompanhamento
 se deu por pelo menos 6 meses aferindo-se objetivamente o aspecto anatômico
 obtido e subjetivamente o grau de satisfação das pacientes e a interferência no
 intercurso sexual.

Resultados

Índice

Não se evidenciou nenhuma complicação. As pacientes se mostraram muito satisfeitas
 com a cirurgia, sem alterações no intercurso sexual, havendo melhora do mesmo. O
 aspecto anatômico obtido foi muito bom e não se verificou qualquer estigma cirúrgico.

Discussão

Índice

Com esse método, obtêm-se excelente resultado estético e funcional, proporcionando
 à paciente, oportunidade de diminuir o ângulo de divergência dos grandes lábios
 encobrindo assim o clitores, aproximando-se mais da anatomia da região, sem criar
 estigmas cirúrgicos, ou diminuir a sensibilidade, não prejudicando a função sexual.

Conclusão

Índice

A cirurgia estética da região genital feminina deve ser abordada com muita seriedade e
 esmero, por se tratar de área de forte impacto emocional. Novas táticas e
 refinamentos cirúrgicos estão surgindo, e este trabalho vem colaborar com esse
 progresso.
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Figuras1,2,3 - Descrição esquemática da plástica de grandes lábios

Foto1 - Pré e pós-operatório imediato de plástica de grandes lábios
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Poder de Aspiração das Cânulas: Influência do número de orifícios,
 comprimento e diâmetro do tubo

Resumo Ampliado

Índice

A Lipoaspiração é o procedimento estético mais realizado entre os cirurgiões plásticos
 e várias novidades tecnológicas estão sendo empregadas, entre elas, a lipoaspiração
 auxiliada por ultra-som e a vibrolipoaspiração. Existe uma infinidade de modelos de
 cânulas disponíveis no mercado, variando principalmente no diâmetro, numero de
 furos e comprimento. Porém, os autores encontraram poucos trabalhos na literatura
 um estudo que mostre as diferenças na capacidade de aspiração entre as cânulas
 oferecidas pelo mercado.

Objetivo

Índice

Os autores têm como objetivo testar cânulas de lipoaspiração, quantificando o poder
 de aspiração de cada uma delas quando é variado o número de furos, o diâmetro e o
 comprimento, numa forma de padronizar este material tão.

Materiais e método

Índice

  



Com equipe multidisciplinar, utilizou-se um sistema desenvolvido em Laboratório de
 Engenharia Química para testar oito cânulas, todas novas e do mesmo fabricante,
 divididas em três grupos e fazer a caracterização hidráulica de cada cânula, ou seja,
 quantificar a quantidade de líquido que cada cânula é capaz de aspirar por minuto
 (vazão) sob pressões negativas de 350, 500 e 650 mmHg. No primeiro grupo, foi
 testado cânulas com o mesmo diâmetro do tubo (4 mm) e mesmo comprimento (25
 cm), variando o número de orifícios (Robbles, 1, 2 e 3). No segundo, variou-se o 
 comprimento do tubo (15, 25 e 30 cm), em cânulas com 4mm de diâmetro e ponta
 com 3 orifícios. O terceiro grupo variou o diâmetro dos tubos (3, 4, 5 e 6 mm), as
 cânulas tiveram o mesmo comprimento de 25 cm, a mesma ponta com 3 orifícios. Foi
 feito uma tabela de cada cânula contendo os valores obtidos do volume aspirado em
 função do tempo de aspiração. Com isso, criou-se um gráfico que mostra as curvas
 características das cânulas. Estes gráficos são semelhantes aos utilizados
 internacionalmente para a seleção de equipamentos de pequeno e grande porte como
 as bombas de indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas e de alimentos,
 gráficos da pressão em função da vazão de água (Padrão internacional para qualquer
 substancia a ser estudada).

Resultados

Índice

Os autores demonstraram que o aumento no comprimento das cânulas para o mesmo
 número de orifícios e mesmo diâmetro provocou uma redução máxima na capacidade
 de aspiração de 18%.O aumento no número de orifícios para o mesmo diâmetro de
 tubo e o mesmo comprimento acarreta pequeno aumento de 8%. O diâmetro dos
 tubos é a variável estudada de maior influência no poder de aspiração. Encontrou - se
 um aumento de 660% quando se passa de uma cânula de 3mm para 6mm com o
 mesmo comprimento (25mm) e o mesmo número de orifícios (três).

Discussão

Índice

A cirurgia plástica, pelo nível de refinamento e precisão que trabalha, necessita que as
 cânulas empregadas no seu procedimento sejam tratadas como instrumentos de
 precisão. Ao serem tratadas como tal, devem trazer consigo a sua curva padrão, isto
 facilitaria a escolha do material e proporcionaria ao profissional utilizar a variação da
 pressão como mais outro fator para aprimorar a sua técnica, evitando trocas
 excessivas de cânulas durante o procedimento cirúrgico. Pode-se também reduzir os
 custos, não sendo necessária a compra de muitos tipos de cânulas. Conclusões: Os
 dados apresentados nas tabelas podem servir como ponto de partida para uma nova
 padronização do material usado nas lipoaspirações pois as outras variantes como grau
 de atrito, poder de corte dos orifícios, espessura e viscosidade da gordura aspirada,
 etc. - estas são complicadas de serem padronizadamente testadas.
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Figuras 1, 2 e 3 - Detalhe das cânulas. Grupos I, II e III

Figura 2 - Sistema empregado: 1. Cânula; 2. Suporte da cânula; 3. Béquer de
 polipropileno; 4. Frasco graduado em 4000ml; 5. Balança aferida; 6. Bomba de
 sucção; 7. Válvula de controle da pressão da bomba; 8. Recipiente de segurança; 9.
 Frasco de coleta; 10. Válvula de esfera; 11. Vacuômetro da bomba; 12. Mangueira de
 silicone; 13. Escala; 14. Pipeta; 15. paquimetro

Gráfico - Curvas características das cânulas estudadas. A - Robbles, 4x25; B 4x25 n =
 1; C - 4x25 n = 2; D - 4x25 n = 3; E - 4x15 n = 3; F - 4x30 n = 3; G - 3x25 n = 3; H
 - 5x25 n = 3 e I - 6x25 n = 3.
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Preservação de prótese glútea após deiscência de sutura e exposição: relato
 de caso.

Introdução:

Índice

A deiscência de sutura pós-operatória (DSP) em gluteoplastias com implante
 representa complicação rara e com poucos casos relatados na literatura. A DSP pode
 resultar, geralmente, da cicatrização deficiente devido à infecção, hematoma ou
 aumento de tensão nas suturas. O uso tópico de antibióticos no tratamento de feridas
 contaminadas é descrito. A sulfadiazina de prata a 1% tem sido empregada em lesões
 cutâneas extensas pós-traumáticas, úlceras de decúbito e queimaduras. Os autores
 relataram 01 caso de DSP e exposição do implante glúteo, seguida do tratamento com
 Sulfadiazina de Prata a 1% e ressutura, preservando-o.

Técnica cirúrgica

Índice

Realizada inclusão de implantes glúteos texturizados (350ml) pelo sulco interglúteo,
 plano subfascial (técnica De la Peña) e manutenção de ilha dérmica entre os sítios de
 implante. Utilizaram-se drenos a vácuo, retirados no 1° pós-operatório (PO).

Relato de caso

Índice

Paciente do sexo feminino, 54 anos e de raça branca procurou o Serviço de Cirurgia
 Plástica apresentando queixa de hipotrofia glútea. Após avaliação clínica, optou-se por
 tratamento cirúrgico com inclusão de implante glúteo por via subfascial. O repouso
 indicado segundo a técnica empregada foi ignorado pela paciente no 1º PO. No 4º PO,

  



 a paciente referiu eliminação de secreção pela ferida operatória (FO) e, ao exame
 clínico, constatou-se deiscência mínima de sutura e presença de secreção
 serosa.Orientada a manter repouso em decúbito ventral, realizou-se curativos
 oclusivos diários com soro fisiológico e Iodopovidona. A FO evoluiu, no 10º PO com
 aumento da área de deiscência e exposição do implante â direita, sem sinais clínicos
 de infecção, optando-se por curativos oclusivos duas vezes ao dia com Soro
 Fisiológico e Sulfadiazina de Prata a 1%. No 32º PO foi realizado desbridamento e
 ressutura da FO por pontos subtotais capitonados com mononylon 2-0 e curativo
 oclusivo com fita adesiva tipo Micropore® imobilizando as nádegas. A retirada dos
 pontos foi realizada após 21 dias da ressutura permanecendo a cicatriz cirúrgica de
 bom aspecto. A evolução clínica atual é favorável sem qualquer sinal de contratura ou
 rejeição dos implantes.

Discussão

Índice

A deiscências em casos de implantes geralmente são tratadas com retirada dos
 mesmos devido ao risco de infecção e graves conseqüências. Não foram encontrados
 estudos na literatura semelhantes ao tratamento exposto pelos autores. A sulfadiazina
 de prata a 1 %, um agente antiinfeccioso de amplo espectro, é utilizada com grande
 sucesso no tratamento de queimaduras graves e foi aplicada na tentativa de evitar
 processo infeccioso na FO.

Conclusão

Índice

Os autores acreditam que a utilização da sulfadiazina de prata a 1% no caso de
 exposição de implante glúteo pós-deiscência de sutura pode ter auxiliado na
 preservação do mesmo, fato que possibilita uma nova perspectiva a ser explorada
 nesse tipo de complicações.
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 Ilustração 1: marcação intraoperatorio

 Ilustração 2 : deiscencia 10 º PO
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Procedimentos na correção da deformidade nasal em pacientes com fissura
 labial

As fissuras labiopalatinas se constituem em deficiências estruturais congênitas gerados
 pela falta de fusão dos processos faciais embrionários entre a 4ª e a 10ª semana de
 vida intra-uterina. A formação das estruturas osteocartilaginosas do nariz é iniciada a
 partir da 5ª semana de gestação e se encontra finalmente definida em torno dos 15
 anos de idade.
Segundo uma moderna abordagem iniciada por Skoog e postulada por McComb ao
 paciente fissurado, a correção das alterações estruturais do nariz vem sendo
 preconizada o mais precocemente possível, e já aos 3 meses de idade, durante a
 cirurgia labial, são realizados diversos procedimentos que visam o restabelecimento
 de sua anatomia e função, e determinam, assim, o seu correto desenvolvimento. 
Sabe-se, contudo, que uma grande parcela desses pacientes são submetidos durante a
 sua vida a inúmeras novas intervenções na tentativa de se corrigir ou minimizar as
 deformidades estruturais e alterações funcionais relacionadas ao nariz. Podem ser
 citados pequenos procedimentos que, aliados às táticas universalmente conhecidas,
 são bastante úteis na correção secundária do nariz leporino. Dentre eles são:
 remodelagem da cartilagem alar e/ou utilização de enxertos autólogos de septo nasal
 ou pavilhão auricular para correção do colapso da asa nasal; plásticas em Z e
 utilização de enxertos compostos como tratamento da estenose narinária; ressecções
 cutâneas e de retrações cicatriciais na tentativa de se obter uma maior simetria das
 fossas nasais; septoplastias com ressecções osteocartilaginosas; transposição de
 retalhos para alongamento da columela e septoplastias e osteotomias para correção
 do desvio nasal.
No período compreendido entre março de 2002 e junho de 2004 foram realizadas pelo
 Serviço de Cirurgia Plástica do IMIP 113 cirurgias para correção nasal leporina. O
 seguimento ao longo do tempo vem mostrando resultados satisfatórios, minimizando
 o tempo cirúrgico e reduzindo o número de cirurgias secundárias com procedimentos

  



 bem definidos e efetivos, à medida que vem havendo aprimoramento técnico e maior
 experiência profissional. 
É fundamental, sobretudo, um rigoroso acompanhamento ambulatorial do paciente
 fissurado, numa abordagem multidisciplinar, envolvendo, dentre outros, a cirurgia
 plástica, otorrinolaringologia, odontologia, cirurgia buco-maxilo-facial, fonoaudiologia
 e psicologia, minimizando o estigma determinado por esta anomalia. Muitas vezes
 uma deformidade facial e nasal pode ser corrigida com a cirurgia ortognática de
 avanço maxilar. A utilização de moldes nasais, o uso de aparelhos ortodônticos e os
 exercícios fonoaudiológicos são também exemplos de procedimentos indispensáveis
 na reabilitação estética e funcional desse tipo de paciente.
 
BIBLIOGRAFIA

Índice

1. Skoog, T. A design for the repair of unilateral cleft lips.
Am J Surg. 1958 Feb;95(2):223-6
2. McComb, H. Primary repair of the bilateral cleft lip nose: a 15-year review anh a
 new treatment plan. Plastic Reconstr Surg. 1990;86:882-889
3. Stal, S., Hollier, L. Correction of secondary deformities of the cleft lip nose.
Plast Reconstr Surg. 2002 Apr 1;109(4):1386-92
4. Bardach, J., Salyer K.E., Noordhoff, M.S. Correction of nasal deformity associated
 with unilateral cleft lip. In: Bardach, J., Salyer, K.E., eds. Surgical techniques in cleft
 lip and palate. St. Louis: Mosby-Year Book, 1991:74-112
5. Monasterio, F. O. Rinoplastia en el paciente con labio leporino. In: Monasterio, F.O.
 Rinoplastia, 1996;13:219-250. Ed. Médica Panamericana S.A. 
 

 



 foto1



 foto2



 foto3

 foto4



 foto5



 foto6



  Índice
   BIBLIOGRAFIA |

 
  PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO PRIMáRIO DO NARIZ EM
 PACIENTES COM FISSURA LABIAL

 
  Autor:
   Ernando Ferraz
  Descrição:
   Residente do 1º ano do Serviço de Cirurgia Plástica do Instituto Materno-Infantil de
 Pernambuco (IMIP) e Membro Aspirante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

 
  Co-autores:
   Ivo Salgado
    Raimundo Brito
    Rui Pereira
    Pedro de Albuquerque Lapa
    André Coutinho
    

 
   Descritores
  fissura labial,labiopalatinas, anomalias faciais congênitas

 
   Endereço
  Endereço do autor: Estrada do Arraial, nº 3720, apto. 403, Casa Amarela,
 Recife-PE, CEP 52070-230

 

Procedimentos utilizados no tratamento primário do nariz em pacientes com
 fissura labial

As fissuras labiopalatinas são as malformações da face mais freqüentes na população
 humana. Fazem parte das anomalias faciais congênitas decorrentes da não junção dos
 processos faciais entre a 6ª e 9ª semana de vida embrionária1. Sua incidência atinge
 cifras de 1:700 nascimentos, ocorrendo mais no sexo masculino. As de maior
 freqüência são as transforame incisivo unilaterais do lado esquerdo, segundo a
 classificação de Spina. O tratamento do indivíduo fissurado deve ser realizado por
 uma equipe multidisciplinar especializada e visa a uma reabilitação morfológica,
 funcional e psicossocial2. 
A correção cirúrgica do lábio leporino de uma forma geral deve ser realizada a partir
 dos 3 meses de idade. Já a rinoplastia vem sendo efetuada em torno dos 15 anos,
 época em que o desenvolvimento osteocartilaginoso do nariz se encontra completo.
 Entretanto, durante a cirurgia labial são realizados diversos procedimentos visando ao
 restabelecimento das alterações patológicas anatômicas relacionadas ao nariz
 fissurado. Seguindo a técnica de Millard3 são citadas algumas técnicas já consagradas
 na literatura mundial, como o descolamento do dorso e da ponta nasal propostos por
 McComb4, o alongamento de columela de Bardach, a técnica de Salyer5 e os pontos
 de McComb e Nordhoff. Existem, ainda, pequenos procedimentos que complementam
 e, às vezes, até fogem às táticas universais, gerados da observação dos grandes
 centros e de seus cirurgiões mais experientes e que vêm despertando maior interesse
 e mais dúvidas que os próprios meios habituais. Podem ser relatados retalhos de
 mucosa labial e de corneto nasal para reconstrução do assoalho nasal, utilização de
 retalho labial para alongamento da columela e pontos no vestíbulo unindo os
 segmentos mediais das cartilagens alares, elevando a ponta nasal e corrigindo o
 posicionamento irregular da asa nasal fissurada.
No período compreendido entre março de 2002 e junho de 2004 foram realizadas pelo
 Serviço de Cirurgia Plástica do IMIP 465 cirurgias para correção labial primária, em

  



 sua grande maioria pacientes com idade inferior a 1 ano. No seguimento pós-
operatório tem sido identificada uma melhoria do aspecto estético e funcional do nariz
 primariamente operado, gerada pela evolução das táticas habitualmente utilizadas,
 bem como pela experiência acumulada pelos profissionais envolvidos e,
 conseqüentemente, pelo desenvolvimento de maior aprimoramento técnico. 
É fundamental, portanto, nos tempos atuais, que o cirurgião plástico, no difícil desafio
 de correção das anomalias encontradas nos pacientes com fissuras labiopalatinas,
 tenha o conhecimento dos procedimentos aqui relacionados ao nariz, na tentativa de
 se obter menores complicações, precoces ou tardias, bem como melhores resultados
 estéticos e sobretudo funcionais, já que o precoce restabelecimento de sua anatomia
 e função acarreta o seu correto desenvolvimento. 
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Proliferação e produção de matriz extracelular de fibroblastos humanos
 cultivados em meio suplementado com DMAE

O envelhecimento promove uma diminuição geral do metabolismo do organismo. A
 diminuição da atividade física associada à diminuição de neurotransmissores leva à
 perda do tônus dos músculos do corpo, que associada à diminuição da produção de
 matriz extracelular, especialmente na derme, determina a flacidez na pele e o
 aparecimento das rugas1. A substância dimetilaminoetanol (DMAE) tem sido usada
 para melhorar vários sintomas neurológicos, como a perda de memória. Após revisão
 exaustiva da literatura sobre o uso dermatológico do DMAE, os trabalhos restringem-
se à aplicação tópica do DMAE, numa concentração que varia de 3 a 5%, utilizando
 geralmente o produto combinado com vários agentes, e os resultados são subjetivos2.
 Como esses estudos não apresentam análise quanto à ação do DMAE, existindo
 somente hipóteses em relação à sua ação, tais como por ser análogo da colina
 mimetizaria a ação da acetilcolina na junção neuromuscular, ou que teria ação nos
 fibroblastos aumentando a deposição de colágeno. Esse trabalho é original por não
 existir nenhum estudo publicado sobre a análise da ação do DMAE. E em particular, o
 estudo realizado em células é um método com uma única variável, ou seja, a adição
 ou não da substância no meio de cultura. O objetivo deste estudo foi avaliar a
 proliferação e a produção de matriz extracelular de fibroblastos humanos cultivados
 em meio suplementado com DMAE. A metodologia utilizada foi através da cultura
 primária de fibroblastos humanos por explante, e as células utilizadas no experimento
 foram da quarta à oitava passagem. O DMAE foi adicionado 
diretamente na garrafa após 48 horas da semeadura com concentrações de 0,01%,
 0,005%, 0,0025%, e o controle, onde não foi adicionada a substância. A proliferação
 foi avaliada pela contagem das células realizada em hemocitômetro após 7 dias de
 cultivo com 3 trocas de meio de cultura com o DMAE. Os resultados mostraram que a
 proliferação dos fibroblastos diminuiu à medida que aumentou a concentração do
 DMAE. Além disso, a presença do DMAE interferiu no processo de adesão celular,
 observado quando da tripsinização das células para a contagem. Esses resultados
 sugeriram a ação da substância numa concentração/tempo dependente, que interferiu
 diretamente na viabilidade, na proliferação, na adesão de fibroblastos humanos e na
 produção de matriz extracelular. Para tanto foram feitas análises por fluorimetria para
 quantificar o Cálcio intracelular, mostrando um aumento do mesmo, também 
 concentração/tempo dependente. Foi determinado por citometria de fluxo o número
 de fibroblastos em apoptose e por microscopia confocal com imunomarcação de
 fibronectina e de colágeno tipo I, evidenciando alteração da produção da matriz
 extracelular.
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Qual é a Profundidade da Pigmentação do Nevus Piloso Gigante que Acomete
 o Dorso ?  

 

Introdução:

Índice

 Nevos Pilosos Gigantes (NPG), Nevos Gigantes Congênitos, ou Nevos Nevocelulares
 são designações comuns de um grupo de lesões que acomete cerca de 1% dos recém-
nascidos, e tendem a cobrir grandes áreas do corpo, apresentando risco potencial para
 desenvolvimento de melanoma maligno 1. Fatores de risco para degeneração maligna
 incluem localização, presença de melanose neurocutânea e profundidade e
 distribuição da pigmentação. Recentemente, tem-se observado que o risco de
 malignização parece ser inferior ao previamente relatado, sendo melhor expressado
 por um taxa de risco de 2,3%, com a maioria dos casos ocorrendo antes da
 adolescência 1,2,3 . No passado, a fim de evitar o desenvolvimento da malignidade,
 as crianças eram freqüentemente submetidas a múltiplas cirurgias, o que se aceitava
 como capaz de reduzir as chances de malignização. Dentre as opções de tratamento
 para o NPG, destacamos as excisões seriadas, os enxertos de pele, os retalhos
 expandidos e mais modernamente o uso de laser. Mesmo com um alto índice de
 complicações, a reconstrução com expansores de tecido mostrou-se um tratamento
 muito eficaz na remoção da maior parte da lesão na população pediátrica 4. O
 objetivo deste trabalho é enfatizar a importância de reconhecer a profundidade da
 pigmentação observada no tratamento do NPG através do relato de um caso clínico no
 qual a lesão foi encontrada profundamente à fáscia muscular. A lesão foi tratada por
 excisão seguida de reconstrução com expansores de tecido, com um resultado
 funcional e estético aceitáveis.

 
Relato do caso:

Índice

 Paciente masculino, 6 anos de idade. Ao exame físico, havia múltiplas placas
 hiperpigmentadas sobre crânio, face, tronco e extremidades. Havia uma lesão
 melanocítica gigante no dorso, do nível de T12 até a área lombossacral, com área de
 maior pigmentação acima da nádega esquerda. Um nevus do couro cabeludo
 apresentava hipertricose. O pré-operatório incluiu uma ressonância magnética crânio-
caudal para excluir envolvimento do sistema nervoso central. O tratamento cirúrgico
 consistiu em ressecção elíptica central no interior dos limites do nevus, e inclusão de
 dois expansores de tecido de 640ml cada. A lesão foi enviada para patologia que
 confirmou o grande comprometimento do subcutâneo da camada muscular (figuras 1,

  



 2, 3 e 4).

 

Conclusão:

Índice

 O manejo do NPG continua evoluindo. A remoção cirúrgica integral da lesão incluindo
 a totalidade de células melanocíticas é, entretanto, impossível, especialmente nos
 pacientes com comprometimento do sistema nervoso central. Após a resecção do
 componente cutâneo, células do nevus ocasionalmente podem ser encontradas
 migrando gradualmente por todas as camadas dos enxertos de pele e mesmo no local
 da cicatriz 5,6. Se o risco de malignização é menor do que o previamente relatado e a
 lesão não pode ser completamente excisada, podemos entender que o tratamento do
 NPG é, hoje em dia, primeiro um procedimento cirúrgico reconstrutivo e estético e
 depois uma cirurgia oncológica profilática 7,8,9. A simples remoção das lesões com
 base na desfiguração cosmética já não é mais aceitável 1,2.  O desenvolvimento de
 novas técnicas cirúrgicas e o aumento das  indicações de lasers talvez possibilite
 novas alternativas de tratamento no futuro próximo.  Entretanto, a presença de
 pigmentação nas camadas mais profundas pode dificultar outras opções de
 tratamento que não a cirurgia, que ainda permanece a forma mais segura de
 tratamento.

 

Referências bibliográficas:

Índice

1.Arons M. Management of Giant Congenital Nevi. Plast Recon Surg 110(1): 352, 2002
2.Bauer BS. Giant Congenital nevi: a 20-year experience and an algorithm for their
 management. Plast Recons Surg 108(3): 632- 636, 2001.
3.Bittencourt FV, Marghod AA, Kopf AW, Koenig KL, Bart RS. Large congenital
 melanocytic nevi and the risk for development of malignant melanoma and
 neurocutaneous melanocytosis. Pediatrics 106: 736, 2000.
4.Iconomou T, Michelow BJ, Zuker RM. Tissue expansion in the pediatric patient. Ann P
 Surg 31(2): 134-140, 1993.
5.Smith F. Plastic and Reconstructive Surgery: A Manual of Management. Philadelphia:
 Saunders, 1950.
6.Stenn KS, Arons MS, and Hurwitz S. Patterns of congenital nevocellular nevi: a
 histologic study of 38 cases. J Am  Acad Dermatol 9: 388, 1983
7.Zuckerman R, Maier JP, Guiney WB Jr, Huntsman WT, and Mooney EK. Pediatric
 melanoma: confirming the diagnosis with sentinel node biopsy. Ann Plast Surg 46:
 394, 2001. 
8.Iconomou T , Michelow BJ, Zuker RM. Tissue expansion in the pediatric patient. Ann
 P Surg 31(2): 134-140, 1993.
9.Foster RD, Williams ML, Barkovich AJ, et al. Giant congenital melanocytic nevi: the
 significance of neurocutaneous melanosis in neurologically asymptomatic children.
 Plast Recon Surg 107(4): 933- 941, 2001.

 



 Figura 1

 Figura 2



 Figura 3

 Figura 4



  Índice
   Introdução | Objetivo | Material_e_Método | Resultados | Conclusão | Bibliografia |
 Legendas |

 
  QUALIDADE DE VIDA E AUTO-ESTIMA EM PACIENTES SUBMETIDOS A
 RITIDOPLASTIA

 
  Autor:
   Rafael de Almeida Santos
  Descrição:
   Residente do 1° ano na Disciplina de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de São
 Paulo-UNIFESP/EPM

 
  Co-autores:
   Danielle de Araújo Battistoni
    Lydia Masako Ferreira
    Marcos Chaves de Arruda Alves
    Luiz Eduardo Felipe Abla
    

 
   Descritores
  Ritidoplastia

 
   Endereço
  Rafael de Almeida Santos Rua Maria Figueiredo, 230 apto. 63, Paraíso São
 Paulo – SP CEP 04002-001 Tel: (11) 3262-0833 / (11) 9622-4288 e-mail:
 rafaelsantos2000@yahoo.com.br

 

Qualidade de Vida e Auto-Estima em Pacientes Submetidos a Ritidoplastia

Introdução

Índice

 O julgamento da eficácia de um procedimento médico pode ser obtido através do
 exame clínico, métodos de imagem ou métodos laboratoriais. No entanto, sabe-se que
 estes parâmetros são insuficientes para quantificar os benefícios dos atos médicos,
 devendo-se levar em conta a opinião dos próprios pacientes. O conceito de qualidade
 de vida pode ser entendido como a percepção de um indivíduo sobre seu estado de
 saúde em relação aos grandes domínios: social, físico, psicológico, econômico e
 espiritual. A associação de instrumentos de medida genéricos (como o SF-36) e
 específicos (como a Escala de Auto-estima Rosenberg) objetiva uma maior precisão
 na quantificação das alterações na qualidade de vida dos indivíduos submetidos a
 tratamento médico.

Objetivo

Índice

 O objetivo deste estudo foi avaliar mudanças na qualidade de vida e auto-estima em
 pacientes submetidas a ritidoplastia.

 Material e Método

Índice

  



 No período de Setembro de 2002 a Dezembro de 2003, trinta e duas pacientes
 brancas com ritidose facial, entre 46 e 68 anos, sem qualquer procedimento cirúrgico
 facial prévio foram submetidas a ritidoplastia consecutivamente. Foram avaliadas na
 fase pré-operatória e após dois e seis meses da cirurgia. Para avaliação da qualidade
 de vida foi utilizado o questionário The Medical Outcomes Study 36-item Short-Form
 Health Survey (SF-36), composto por 36 itens que compreendem a qualidade de vida
 em oito dimensões. Para avaliação da auto-estima foi utilizada Escala de Auto-estima
 Rosenberg UNIFESP-EPM, formado por 10 questões abrangendo um único domínio, a
 auto-estima. Para o SF-36, cada dimensão foi analisada individualmente e apresentou
 um escore que variou de zero a 100, sendo zero o pior estado de saúde e 100 o
 melhor. Para a escala de auto-estima, apenas um valor era obtido e que variou de
 zero a 30, sendo zero o melhor estado de auto-estima e 30 o pior. A análise
 inferencial foi realizada através da Análise de Variância em Blocos, sendo
 complementada pelo método de Bonferroni.

Resultados

Índice

 Alterações positivas significantes foram obtidas em quatro dos oito aspectos avaliados
 pelo SF-36 – Estado Geral de Saúde (Fig. 1), Vitalidade (Fig. 2), Aspectos Sociais (Fig.
 3) e Saúde Mental (Fig. 4) - e o escore médio da escala de auto-estima passou de
 6,62 no pré-operatório para 2,13 no sexto mês pós-operatório (Fig. 5).

Conclusão

Índice

 Os dados obtidos no presente estudo permitem concluir que a ritidoplastia tem
 impacto positivo sobre a qualidade de vida e auto-estima das pacientes operadas,
 produzindo melhora objetiva na auto-imagem e nas interações sociais das mesmas.
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Legendas

Índice

Figura 1: Box plot do domínio Estado Geral de Saúde do SF-36 mostrando alteração
 significativa no período pós-operatório.

Figura 2: Box plot do domínio Vitalidade do SF-36mostrando alteração significativa no
 período pós-operatório.

Figura 3: Box plot do domínio Aspectos Sociais do SF-36 mostrando alteração
 significativa no período pós-operatório.



Figura 4: Box plot do domínio Saúde Mental do SF-36 mostrando alteração significativa
 no período pós-operatório.

Figura 5: Box plot da Esacala de auto-estima Rosenberg – UNIFESP-EPM mostrando
 alteração significativa no período pós-operatório.
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Qualidade de vida em pacientes submetidas à reconstrução mamária tardia
 com o TRAM

Contexto

Índice

Nos dias de hoje, o aumento no tempo de sobrevida não é o único objetivo na luta
 contra o câncer. A qualidade de vida e o respeito à integridade corporal são cada vez
 mais levados em consideração.1 Por muito tempo considerada prejudicial ao
 acompanhamento oncológico de pacientes com câncer de mama, atualmente admite-
se que a reconstrução mamária não aumenta o risco de recidivas e não retarda o
 diagnóstico de recidivas locais, sendo largamente indicada em todo o mundo.2 O
 retalho TRAM foi um marco no desenvolvimento da Cirurgia Plástica, e permanece o
 padrão ouro da reconstrução mamária.3

Objetivo

Índice

Avaliar prospectivamente o impacto da reconstrução mamária tardia com o TRAM
 pediculado na qualidade de vida de 25 pacientes mastectomizadas.

Métodos

Índice

Para avaliar a qualidade de vida, foi utilizado o questionário SF-36, que foi traduzido,

  



 validado e adaptado culturalmente para uso no Brasil.4 O SF-36 abrange oito
 domínios da qualidade de vida, analisados de maneira independente: capacidade
 funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e
 saúde mental. Atualmente é o instrumento genérico para avaliação de qualidade de
 vida mais utilizado, em escala mundial.5 O SF-36 foi aplicado no pré e pós-operatório
 de três, seis e doze meses. Para análise estatística utilizou-se a análise de variância
 por postos de Friedman.

Resultados

Índice

O impacto da reconstrução mamária na qualidade de vida das pacientes foi positivo em
 todos os domínios do SF-36. Já no 3º mês pós-operatório houve melhora
 estatisticamente significante, em relação ao pré-operatório, nos domínios aspecto
 emocional e saúde mental (p<0,001). O domínio estado geral de saúde apresentou
 melhora significante no 6º mês pós-operatório (p<0,02). No 12º mês pós-operatório
 observou-se melhora significante nos domínios capacidade funcional (p<0,01),
 aspectos físicos (p<0,01), dor (p<0,01) e aspectos sociais (p<0,05). O domínio
 vitalidade também apresentou melhora, mas esta não foi estatisticamente
 significante.

Conclusão

Índice

A reconstrução mamária tardia com o retalho TRAM promove um impacto positivo na
 qualidade de vida de pacientes mastectomizadas.
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Qualidade dos ensaios clínicos aleatórios em Cirurgia Plástica

Contexto

Índice

O ensaio clínico aleatório (ECA) é um estudo prospectivo que compara o efeito e o
 valor de intervenções em seres humanos, em um ou mais grupos contra um grupo
 controle. Entre os métodos de pesquisa, é considerado a melhor fonte de evidência
 científica, e o único método científico confiável para avaliação da eficácia e riscos de
 uma intervenção.1 A avaliação da qualidade dos ECAs é importante, pois a
 observação dos erros e falhas nos permite evitá-los no planejamento, condução,
 análise e publicação de futuros estudos, além de ser fundamental na determinação do
 grau de confiabilidade dos estudos publicados.

Objetivo

Índice

Avaliar a qualidade dos ECAs em Cirurgia Plástica.

Métodos

Índice

ECAs em Cirurgia Plástica, realizados por ou com a participação de pelo menos um
 cirurgião plástico, foram identificados através de busca eletrônica em quatro bases de
 dados: Lilacs, Medline, Embase e Cochrane Library. As buscas abrangeram o período
 de 1966 a dezembro de 2003. Os trabalhos publicados como ECAs foram avaliados de
 maneira independente por dois pesquisadores, e os que descreveram adequadamente 
 o sigilo de alocação2 foram então avaliados quanto à sua qualidade, através de dois

  



 instrumentos validados: a lista de Delphi3 e a escala de qualidade de Jadad.4 A escala
 de Jadad produz escores de 0 a 5, e o estudo é considerado de má qualidade se
 recebe nota igual ou inferior a 2. Esta avaliação foi realizada por dois pesquisadores
 independentes, seguida de uma reunião de consenso. A concordância entre os
 pesquisadores foi analisada pelo teste Kappa.

Resultados

Índice

De 205 estudos selecionados como ECAs em Cirurgia Plástica, apenas 34 (16%)
 descreveram adequadamente o sigilo de alocação. O coeficiente de concordância (kw)
 entre os pesquisadores foi de 0,69 (p<0,001). Na avaliação dos 34 ECAs pela Lista de
 Delphi, o kw entre os pesquisadores foi de 0,76 (p<0,001). Os grupos eram
 comparáveis em relação às características mais importantes do prognóstico em 41,2%
 destes ECAs. Em 50% os critérios de inclusão e exclusão foram especificados e foi
 utilizado um avaliador independente para a avaliação dos resultados. O responsável
 pelo cuidado do paciente foi mascarado em 32,4% e o paciente foi mascarado em
 58,8%. Em 44,1% as medidas de variabilidade e as estimativas dos pontos foram
 apresentadas para a variável primária, e 38,2% dos estudos apresentaram uma
 análise por intenção de tratar. Quando avaliados pela escala de qualidade de Jadad,
 58,8% dos 34 ECAs receberam 2 pontos ou menos (kw = 0,62, p< 0,001).

Conclusão

Índice

Baseados na pontuação da escala de Jadad e nas respostas aos itens da lista de
 Delphi, concluímos que os ECAs em Cirurgia Plástica são de má qualidade.
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Queimadura Química: descrição de 2 casos

Introdução

Índice

O trauma químico é ainda um dos grandes desafios à prevenção, pois a população tem
 muito pouca informação quanto à necessidade de lavar abundantemente o local
 acometido. Em geral, recebemos pacientes gravemente comprometidos, muitos dos
 quais não sobrevivem.

Objetivo

Índice

A apresentação destes dois casos visa mostrar a importância do esclarecimento da
 população leiga quanto à necessidade de conhecer os aspectos do tratamento básico
 do trauma químico, especialmente no tocante ao uso abundante de água, entre
 outros.

Materiais e métodos

Índice

i) Iniciais: C.G.R.
  Agente: agente químico desconhecido
  Como foi queimado: crime (?), relata que foi vítima de agressão com substância
 líquida que produziu queimaduras.
% de ACQ: 4,5% - havia queimaduras de 3o grau em face, nádegas, hemi-face
 esquerda, pavilhão auricular da esquerda e direita, região retro auricular esquerda e
 direita, região lombar direita, lábio superior direito e inferior esquerdo, região anterior
 do pescoço.
  Fotos (em anexo)
  Seqüência de conduta: foi submetido ao desbridamento e limpeza cirúrgica duas
 vezes. Após, foi realizada enxertia em nuca, com área doadora de coxa. Depois, foi
 realizada enxertia em dorso.
  Aspectos atuais:

ii) Iniciais: J.P.T.S., 7 anos
   Agente: substância química desconhecida
   Como foi queimado: queda em solo contendo substância química desconhecida, que
 produziu queimaduras.
% de ACQ: 55% - tronco = 1%; membros superiores = 14%; Nádegas = 3%;
 Genitália = 1%; Coxa = 18%; membros inferiores = 18%
Seqüência de condutas: várias limpezas e desbridamentos cirúrgicos; enxertia
 homógena de membros superiores (bilateralmente); enxertia autógena de mão

  



 esquerda; amputação trans-metatársica de membro inferior direito e amputação
 trans-femoral de membro inferior esquerdo.
   Fotos (em anexo)

Conclusões

Índice

As seqüelas funcionais, estéticas e psicológicas são gravíssimas e muitas são
 impossíveis de reabilitação total muitas. Assim, devemos cada vez mais informar a
 população leiga e realizar campanhas de prevenção de ampla difusão. Também, deve
 haver medidas governamentais que intensifiquem a fiscalização de depósitos de
 materiais químicos. Desse modo, evitar-se-ia casos como o de número dois, que se
 tratava de um garoto que estava brincando em terreno desconhecido e caiu em cima
 de substância química tóxica, sofrendo queimaduras graves.
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Quelóides e Cicatrizes Hipertrofias Pertróficas: Análise de 86 Casos

Quelóides e cicatrizes hipertróficas são formações cicatriciais aberrantes, ricas em
 tecido fibroso denso (colágeno e glicoproteínas), normalmente formadas após uma
 ferida na pele, de indivíduos suscetíveis, por trauma. Porém inúmeros outros agentes
 podem proporcionar a formação destas cicatrizes, como queimaduras, infecções
 locais, feridas operatórias, colocação de brincos ou piercings, tatuagem, acne,
 varicela, picadura de insetos e drogas  ( Isotretinoína ), porém algumas vezes, não se
 pode identificar uma causa aparente para sua ocorrência. . Lesões traumáticas e
 predisposição genética são os principais fatores de risco para sua formação. Podem
 proporcionar ao portador  prejuízo funcional e estético importantes, principalmente
 quando ocorrem em regiões de pregas ou em face.
O tratamento de quelóides e cicatrizes hipertróficas é caracterizado por uma grande
 variedade de técnicas, porém, poucas delas são embasadas em estudos prospectivos
 com grupo controle adequado, apresentando assim resultados duvidosos e
 discrepantes entre si. A excisão cirúrgica é opção terapêutica comum, apresentando
 bons resultados quando em associação a tratamentos adjuvantes como radioterapia,
 infiltração de corticóide e compressão por gel de silicone. 
Existem ainda muitas outras terapias para cicatrizes hipertróficas e quelóides, como o
 uso exclusivo de radiação , pressão local , criocirurgia, terapias com laser, além de
 agentes imunomoduladores com Interferon e Imiquimod. Alguns estudos apontam
 bons resultados para estes tratamentos, porém são ainda pouco utilizados em nosso
 meio.
Quelóides e cicatrizes hipertróficas tendem a ocorrer em igual freqüência entre os
 sexos, todavia uma maior incidência em pacientes jovens do sexo feminino, quando
 comparadas a homens na mesma faixa etária, tem sido relatada.  Entre os inúmeros
 fatores de agressão da tecidual que propiciam a formação de quelóides e cicatrizes
 hipertróficas, o trauma é o mais freqüente  , assim como encontrado em nosso
 estudo. 
A descrição das características clínicas das lesões como: coloração, consistência e

  



 comprimento são de importância impar, pois serão baseadas nelas que a avaliação do
 tratamento instituído será realizada.
 A presença de prurido e/ou dor local, esta classicamente associada, aos quelóides.
 Tais sintomas, além de auxiliar no diagnóstico da lesão, nos auxilia a guiar a
 modalidade de tratamento a ser instituída. Todavia, nenhum estudo demonstrou a
 freqüência de ocorrência destes sintomas em quelóides. Nosso estudo demonstrou
 que 14% dos pacientes tinha queixa de prurido local, sendo que esta estava mais
 associada, proporcionalmente, a cicatrizes hipertróficas (18,5% das lesões). Por sua
 vez, a ocorrência de dor foi mais freqüente e mais intimamente relacionada aos
 quelóides (21,8% das lesões).
As localizações mais freqüentes obtidas no estudo, são compatíveis com o que é
 descrito pela maioria dos autores: região external (área de pele submetida a grande
 tensão) e orelha (local de comum formação de quelóides devido a colocação de
 brincos).

Nenhuma terapia isolada se mostrou mais efetiva no tratamento dos quelóides. No
 presente trabalho, as terapias mais instituídas foram a excisão cirúrgica seguida de
 radioterapia e a infiltração local com corticóide, obtendo-se como resultado mais
 freqüente a melhora parcial das lesões.
A excisão cirúrgica é uma opção freqüente de tratamento, principalmente quando
 combinada com radioterapia (quando pré e pós-operatória: recidiva inferior a 10%),
 uso de corticóides (em uso infiltrativo nota-se redução de recidiva para valores
 inferiores a 50%) e placas de silicone (principalmente para tratamento de cicatrizes
 hipertróficas), entre outros. Entretanto, quando a cirurgia é aplicada como
 monoterapia, obtém-se uma alta taxa de recorrência (entre 45 e 100%), apresenta
 alta  taxa de falha terapêutica quando efetuada isoladamente ( 45 a 100%),
 principalmente em lesões recidivantes: a excisão simples de quelóides estimula uma
 nova onda de síntese de colágeno pelos fibroblastos proporcionando recidiva da lesão,
 que muitas vezes apresentará maior tamanho que a original. Deve-se proceder com
 anestesia local, excisão extra ou intra-lesional (quando intra-lesional, a excisão gera
 menor produção de colágeno, obtendo-se assim melhores resultados) e execução de
 técnicas de alívio de tensão (como zetaplastia, P.e.). Nosso dados demonstram que a
 excisão cirúrgica foi tratamento escolhido em 38 casos, sendo que obteve-se os
 melhores resultados quando este foi associado a radioterapia.
A infiltração local com corticóides, com destaque para triancinolona, apresenta-se
 como uma das poucas terapias em que estudos randomizados foram feitos para
 comprovação de seus resultados, sendo considerado o tratamento de primeira escolha
 para quelóide por alguns autores. Como monoterapia, proporcionam melhora da
 consistência (amolecimento), diminuição do relevo e dos sintomas associados. Sua
 eficácia varia entre 50 a 100% com taxa de recorrência entre 9 a 50%. Seu
 mecanismo de ação permanece desconhecido. Atrofia da pele, despigmentação e
 telengectasias são complicações freqüentes. Nosso estudo encontrou dados que
 corroboram tais informações, uma vez que mais de 50% das lesões tratadas com
 corticoesteróides apresentaram melhora parcial.
O tratamento de quelóides por pressão foi inicialmente relatado na década de 60.
 Muitos centros adotam como terapia de primeira escolha, principalmente quando a
 etiologia da cicatriz hipertrófica for por queimadura. Recomenda-se uma pressão de
 24 a 40 mmHg, 18 a 24 horas por dia, por um período mínimo de 6 a 12 meses,
 momento em que termina a inflamação local . Acredita-se que tal pressão cause
 isquemia, diminuindo o metabolismo na cicatriz e aumentando a atividade de
 colagenases. Outra modalidade de tratamento de uso adjuvante são os materiais de
 silicone, que vem sendo amplamente utilizadas para a modelação de cicatrizes desde
 o início da década de 80. É uma terapia relativamente nova, inicialmente introduzida
 para cicatrizes por queimadura. Vem apresentando êxito no tratamento de quelóides e
 cicatrizes hipertróficas, proporcionando diminuição do volume da cicatriz e aumento
 de sua elasticidade, principalmente quando realizada após exerese cirúrgica. Seu
 mecanismo de ação, embora ainda controverso, reside na manutenção da umidade
 local, funcionando como um estrato córneo artificial .  Deve ser usado por, no mínimo,
 12 horas por dia durante um período mínimo de 2 meses. Por tratar-se de uma
 terapia não invasiva e indolor, são especialmente úteis para crianças. Mais uma vez,
 nosso estudo encontrou dados que vão ao encontro destas informações: 5 das 6
 lesões tratadas exclusivamente com a associação destas modalidades terapêuticas
 apresentaram melhora parcial.
Radiação é outra opção de tratamento, raramente utilizada como monoterapia
 (apresenta de 10 a 94% de resposta, porém com recorrência de 50 a 100%) . Quando



 associada a cirurgia, apresenta taxas de cura em torno de 90%. A radiação gama
 inibe a proliferação de fibroblastos, bem como a angiogênese de suporte, durante o
 processo de cicatrização. Hiperpigmentação, hiperemia e prurido são complicações
 citadas, além de relatos de caso de degeneração maligna após irradiação. Há
 controvérsia sobre o período de início de irradiação (alguns estudos mostram que não
 há benefício na irradiação pré-operatória ; também não há consenso quanto ao
 número de sessões pós-operatórias, variando de uma a várias), bem como da dose
 mais adequada (inferior a 1200rad parece ser consenso). Não houve lesão tratada
 exclusivamente com radioterapia em nosso estudo, entretanto sua associação com
 cirurgia apresentou bons resultados, como anteriormente citado.
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Resumo
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Introdução: Quelóides e cicatrizes hipertróficas são formações cicatriciais aberrantes,
 formadas após uma ferida na pele, de indivíduos suscetíveis, por trauma. Existem
 inúmeras terapias para tais lesões, porém não há consenso quanto ao tratamento
 mais efetivo.
Objetivo: Analisar as características clínicas, tratamentos instituídos e seus resultados
 e especialidade médica que o realizou, nos pacientes com diagnóstico clínico ou 
 anátomo-patológico de quelóide ou cicatriz hipertrófica, realizado no Hospital
 Universitário da UFSC.
Métodos: Por um estudo descritivo observacional, foram analisados os prontuários dos
 pacientes que possuam diagnóstico de quelóide ou cicatriz hipertrófica realizado no
 HU/UFSC no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2003.
Resultados: Obtivemos um total de 86 pacientes; 55 lesões (64,0%) foram
 classificadas como quelóides e 27 (31,4%) como cicatrizes hipertróficas. Excisão
 cirúrgica seguida de radioterapia foi realizada em 27 casos (31,4%) e infiltração local
 com corticóide em 20 casos (23,3%); Obteve-se melhora completa em 14 casos
 (18,2%), parcial em 30 casos (39%) e falha de tratamento em 11 (14,3%).
Conclusões: O sexo feminino, faixa etária entre 20 e 29 e indivíduos de pele branca
 foram os mais acometidos. Trauma é fator de agressão mais freqüente. A maioria das
 lesões estão na região external O tratamento mais instituído foi a cirurgia excisional
 associada a radioterapia, sendo que esta é a terapia que mais apresentou melhoras
 completas. O resultado de tratamento mais encontrado foi a melhora parcial.

 

 



  Índice
   Resumen | Introducción | Caso_Clínico | Comentario | Bibliografia |
 Figuras_e_Legendas |

 
  QUEMADURA ELéCTRICA DE LABIO, A PROPóSITO DE UM CASO

 
  Autor:
   Christian Salem Zamorano
  Co-autores:
   Mauríco Del Valle Cantos
    Marcos Saldías Yánez
    Valentina Riquelme, O.
    Rachid Gorron Maloof
    

 
   Descritores
  Quemadura Eléctrica, / electrical injuries, quemadura labial / lip burn injuries,
 quemaduras bucales / oral burns

 
   Endereço
  Realizado en: Instituto de Cirugía , Facultad de Medicina, Universidad Austral
 de Chile Servicio de Cirugía, Hospital Clínico Regional de Valdivia Valdivia,
 Décima Región - Chile

 

Quemadura Eléctrica de Labio, a Propósito de um Caso

Resumen

Índice

La variada y compleja patología que produce la electricidad es diferente de la patología
 derivada de las quemaduras por llamas o por calor intenso, típicamente la electricidad
 quema dos veces, en el momento de contacto por el calor generado, además de la
 resistencia que ofrecen los diversos tejidos y órganos del cuerpo y en los días
 sucesivos por trombosis y anoxia. Se presenta el caso de un paciente de 22 años de
 edad quien sufre electrocución, sufriendo quemadura de labio superior e inferior. En
 primera instancia se realizó escarectomía de ambos labios, posteriormente el paciente
 fue llevado a pabellón, cubriéndose el defecto de manera satisfactoria por medio de
 colgajos.

Introducción

Índice

Las quemaduras eléctricas son noxas no térmicas causadas por un agente exógeno, la
 electricidad, capaz de producir un daño en la dermis y especialmente en los tejidos
 profundos. La gravedad de las lesiones producidas por la electricidad dependen de
 varios factores, siendo necesario considerar: el tipo de corriente (alta o bajo
 intensidad), el tiempo de contacto con la electricidad,  la resistencia que opone la piel,
 el sitio de entrada  y salida de la electricidad, la ubicación de la lesión, la edad del
 paciente y la existencia de patologías asociadas 1,2.
La región facial probablemente es la región anatómica con mayor importancia como
 elemento de relación interpersonal y social, siendo al mismo tiempo una de las zonas
 en las que las quemaduras tienen un tratamiento más complejo, con peores
 resultados estéticos y donde las secuelas resultantes provocan al enfermo graves
 repercusiones, tanto psicológicas como funcionales.(3) Asimismo, las quemaduras
 eléctricas de la cavidad oral son más frecuentes de lo que comúnmente se cree.(4-6)
 En atención a estas implicancias, hemos considerado de interés presentar este caso.

  



Caso Clínico

Índice

Hombre de 22 años, previamente sano, quien sufrió electrocución de alto voltaje,  al
 intentar conexión ilegal a la red eléctrica, sufriendo caída de 4 metros de altura con
 pérdida de conciencia de aproximadamente tres minutos. Es evaluado en el Hospital
 local, en donde se constató herida cortante nasoglabelar que se suturó, quemadura
 tipo B (Grado 3) de labio superior e inferior que comprometía tercio izquierdo de
 ambos, signos de fractura costal derecha y contusión abdominal secundaria, por lo
 cual se derivó.
 El paciente ingresó  a la Unidad de Emergencia de nuestro Hospital, en donde al
 examen físico destacaba quemadura profunda de tercio izquierdo de labio superior e
 inferior, con compromiso periodontal y de hemilengua izquierda, completando un 1 %
 de la superficie corporal total. A la palpación torácica presentaba sensibilidad
 aumentada en hemitórax derecho, sin otras alteraciones. 
Al siguiente día es llevado a Pabellón y se realizó escarectomía de ambos labios,
 eliminando abundante tejido necrótico, objetivando compromiso de mucosa oral,
 hemilengua izquierda y algunas piezas dentales. Luego del procedimiento  quedó con
 pérdida completa de hemilabio izquierdo tanto superior como inferior (Figuras 1 y 2).
A los 6 días fue llevado nuevamente a Pabellón, tallando colgajo tipo compuerta en
 mejilla izquierda (Técnica de Fujimori), que se transpuso a labio inferior.7,8 En el
 labio superior se talló colgajo de deslizamiento compuesto por piel, mucosa y músculo
 oprbicular (Técnica de Goldstein),  cubriendo con esto el defecto antes descrito en
 forma satisfactoria 
Evolucionó en forma favorable (Figuras 3 y 4) y finalmente se aprecia el resultado
 estético y funcional en el postoperatorio inmediato y tardío; quedando pendiente
 algunos retoques estéticos que se están planificando junto al paciente  (Figuras 5,6 y
 7).

Comentario

Índice

De antaño el hombre ha estado expuesto al poder de la electricidad,
 fundamentalmente a través del rayo causado por tormentas eléctricas. El
 descubrimiento y expansión del uso de la electricidad a mediados del siglo IX ha
 hecho común los accidentes domésticos o laborales por esta causa, registrándose la
 primera fatalidad por trauma eléctrico en 1879, en Francia.9
 Este tipo de lesiones son cada vez más frecuentes y producen por su gravedad,
 hospitalizaciones prolongadas, tratamientos costosos y penosos con secuelas físicas y
 psíquicas importantes. De hecho, el síndrome de stress postraumático es más
 frecuente después de una quemadura eléctrica que después de aquella causada por
 fuego.3,10 El objetivo principal o la finalidad en el tratamiento de un paciente
 quemado es la sustitución del tejido afectado lo mas rápidamente posible y con los
 mejores resultados estéticos y funcionales.
 En general el tipo y extensión de la quemadura eléctrica depende de la intensidad de
 la corriente eléctrica (amperaje) y la resistencia que ofrezca el medio para su
 conducción (resistencia). De acuerdo a la ley de Ohms la corriente eléctrica es
 proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. De esta manera,
 la exposición de diferentes partes del cuerpo a un mismo voltaje produce diferentes
 grados de corriente y por ende, diferente grado de daño tisular, esto porque la
 resistencia a la electricidad varía de un tejido a otro. De esta manera encontramos
 que la menor resistencia a la corriente la ofrecen la sangre, los nervios, el músculo y
 las membranas mucosas. El tejido óseo, la grasa y los tendones ofrecen la mayor
 resistencia, siendo la piel un tejido que ofrece resistencia intermedia. 11
La humedad disminuye la resistencia de los tejidos al paso de la corriente eléctrica,
 eso explica la mayor afectación en las superficies mucosas y en la piel húmeda,
 inclusive con el sudor. Esto maximiza el daño orofacial que sufren algunos infantes
 que exponen su boca a una conexión eléctrica.9,12
En estos casos, la cirugía reconstructiva se necesita a menudo de forma urgente,
 debido a la gran tendencia de la mucosa oral a evertirse y a presentar consecuencias
 serias en la capacidad funcional y estética de la boca.6,12 La zona de más frecuente
 localización es la región de la comisura con extensión al labio superior e inferior.13,14



 En un alto porcentaje se ve afectada la lengua,  lo que acarrea un gran riesgo de
 hemorragia al desprender las escaras que en ella se forman.4,12 Las secuelas
 funcionales y estéticas ratifican la gravedad que encierran estas lesiones. El
 tratamiento de estas quemaduras varia según los autores, oscilando entre una cirugía
 precoz, una actitud conservadora y  revisiones secundarias.2,3,12 
En todos los casos los resultados son inciertos y en muchos casos inaceptables. El
 tratamiento fisiátrico debe ser de regla y el uso de férulas orales con el objeto de
 prevenir o minimizar la microstomía secundaria, se presenta como una alternativa no
 quirúrgica que minimiza la retracción y produce resultados aceptables. 6,13 
Como opinión general, se puede decir que la quemaduras eléctricas  no son fáciles de
 tratar y no existe siempre una indicación de cómo y cuando actuar; siendo entonces el
 criterio del cirujano vital.  Se considera que la pauta de tratamiento mas adecuada en
 estas quemaduras eléctricas debe consistir en la concesión de un plazo de tiempo
 para que se delimite el daño (5 a 7 días), valorando así el defecto total,  realizando la
 escarectomía si así lo requiere y la reconstrucción inmediata o en un segundo tiempo,
 lo más precozmente  posible para evitar secuelas futuras.3 El control  y seguimiento
 tardío es vital, para su apoyo fisiátrico y la  planificación de  eventuales retoques
 quirúrgicos, que dejen al paciente en condiciones físicas y psíquicas  de reintegrarse a
 su medio laboral  y social, que sería nuestro éxito final.
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Figuras e Legendas
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Figura1:  Defecto anatómico bucal posterior a escarectomía

Figura2:  Defecto anatómico bucal posterior a escarectomía

Figura3: Intraoperatorio

Figura4:  Intraopertatorio

Figura5:. Postoperatorio precoz

Figura6: Postoperatorio tardío.

Figura7: Postoperatorio tardío.
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Radioterapia na reconstrução mamária com implantes de silicone.

Introdução:

Índice

Nos últimos  anos os implantes de silicone ganharam grande espaço na área de
 reconstrução mamaria. Mesmo com o  TRAM sendo  considerado o procedimento de
 primeira escolha em tais reconstruções, os implantes possuem várias vantagens que
 devem ser consideradas na escolha do método de reconstrução mamaria; entre elas a
 simplicidade do procedimento cirúrgico, diminuição da morbidade e utilização de
 tecido de mesma cor e textura.
Uma grande desvantagem no uso de próteses de silicone é o fato de haver um alto
 índice de complicações quando associado com radioterapia, modalidade terapêutica
 adjuvante largamente usada no tratamento de recidiva local no câncer de mama.

Objetivo:

Índice

Avaliar as complicações e resultado funcional e estético de pacientes submetidos  à
 reconstrução mama com implantes de silicone submetidas à radioterapia.

Material e Método:

Índice

Entre 1997 e 2003 pacientes foram submetidas à reconstrução mamária com
 implantes de silicone. 25 pacientes foram submetidas à radioterapia. Dados  obtidos
 através de protocolo elaborado pela equipe de Cirurgia Plástica do HEG.

Resultados:

Índice

  



Das pacientes estudadas 91,4% do total foram submetidas à reconstrução imediata
 com implantes de silicone, 91.6% foram submetidas à radioterapia após a
 reconstrução. As principais complicações constatadas foram seroma 9,4 %, extrusão
 prótese 18%, radiodermite 8,4%  contratura capsular grauI e II 79% e contratura
 capsular grau III e IV 21%

Discussão:

Índice

Assim como grande parte dos estudos revisados na literatura os pacientes submetidos
 à radioterapia após reconstrução mamaria com  prótese apresentaram alto índice de
 complicações, principalmente contratura capsular Grau III e IV , extrusão de prótese
 e resultado estético insatisfatório.

Conclusão:

Índice

Concluímos que devido ao alto índice de complicações e mal resultado estético o uso
 de implantes na reconstrução mamaria em pacientes que necessitarão de radioterapia
 não é recomendável.
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Reconstrução Arterial no Transplante Hepático Iintervivos em crianças:
 Experiência de 100 casos

Introdução

Índice

Reconstrução da artéria hepática é um dos procedimentos mais difíceis no transplante
 intervivos devido ao calibre e comprimento reduzidos da artéria, campo operatório
 móvel e variações anatômicas da artéria do enxerto. A evolução da técnica
 microcirúrgica e sua introdução de rotina no transplante hepático intervivos trouxe
 diminuição no índice de trombose de artéria hepática (TAH).

Material e  Método

Índice

Foram realizados 100 transplantes intervivos em crianças com idade variando entre 5
 meses e 14 anos entre junho de 2000 e fevereiro de 2004. Todas as anastomoses
 arteriais foram realizadas com o auxílio de microscópio com utilização de técnica
 microcirúrgica. Os pacientes foram submetidos a ecodoppler diário para determinação
 de TAH.
 
Resultados

Índice

A principal indicação do transplante foi atresia de vias biliares em 48% dos casos,
 seguido de cirrose criptogênica em 14% dos casos. Em 88 casos foi utilizado como
 enxerto o segmento lateral esquerdo do fígado e em 12 casos foi utilizado o lobo
 hepático esquerdo. Em 2 casos foi necessário o emprego de enxerto de artéria radial e
 nos 98 casos restantes foi realizada anastomose termino-terminal. TAH ocorreu em 6 

  



 pacientes ( 6 %), sendo que em 1 caso ocorreu no 7° po necessitando trombectomia.

Conclusão

Índice

Transplante hepático intervivos é uma excelente opção para transplantes em crianças
 e a anastomose de artéria hepática deve ser realizada por cirurgião treinado em
 microcirurgia para diminuição da TAH.
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Reconstrução complexa de parede torácica após ressecção de um grande
 lipossarcoma: Relato de caso

Resumo

Índice

A reconstrução da parede torácica após grandes perdas, representa um desafio e
 continua a evoluir. Os sarcomas de partes moles que envolvem a parede torácica são
 raros, estima-se a prevalência de 3-4 casos por 100.000 habitantes, representando
 5% dos sarcomas de partes moles em adultos.Cerca de 5-10% destes desenvolvem-
se em áreas pré irradiadas e 1-10% estão associados à doenças genéticas como a
 neurofibromatose (Penel,Annales de chirurgie 128,237-45,2003), sendo mais comuns
 os fibrossarcomas e os histiocitomas. Paciente P.G.D. de 60 anos com abaulamento
 em parede ântero-lateral e posterior do hemitórax direito, submetido a biópsia
 incisional com o diagnóstico de lipossarcoma de baixo grau. Em seguida foi realizado o
 estadiamento com tomografia de tórax que evidenciou extensa massa em íntimo
 contato com os doze arcos costais desde o cavo axilar até hipocôndrio,porém sem
 invasão intra-torácica. Por tratar-se de sarcoma de baixo grau optamos por não
 realizar neoadjuvância,sendo realizada ressecção em bloco de pele, subcutâneo,
 músculos serrátil anterior, elevador da escápula, rombóide, parte do grande dorsal, e
 realizamos linfadenectomia axilar nível I pelo fato do tumor encestar-se em área de
 drenagem linfática.Em virtude do tumor não aderir-se aos arcos costais optamos por
 preservá-los. Foram utilizados para reconstrução um um total de sete retalhos em
 dois tempos operatórios. No primeiro ato cirúrgico realizou-se um retalho
 fásciocutâneo de avanço da vizinhança, retalho muscular peitoral maior, retalho
 miocutâneo reto-abdominal, retalho do músculo trapézio, e retalho de rotação
 fásciocutâneo em região lombar. As áreas cruentas residuais foram cobertas com
 enxertia cutânea parcial. No segundo tempo operatório realizamos dois retalhos
 fasciocutâneos de rotação, sendo o primeiro na região supra-escapular e o segundo
 infra-escapular, para a cobertura da articulação escapulo-costal. Os retalhos não
 apresentaram complicações, e houve perda parcial dos enxertos cutâneos. O doente
 foi estadiado com T2bN1M0 estádio IV sendo indicado radioterapia adjuvante.
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Reconstrução da face queimada com retalho paraescapular livre e expandido.

Introdução:

Índice

Os principais objetivos no tratamento da seqüela de queimadura em face são a
 reabilitação funcional e melhora estética das cicatrizes. 
Inúmeras técnicas e procedimentos cirúrgicos são descritos na literatura com este fim
 como, por exemplo, os enxertos de pele parcial, uso de expansores de tecidos,
 retalhos locais e de vizinhança.

Paciente e método:

Índice

Um jovem previamente hígido de 19 anos procurou atendimento em nosso serviço
 portando seqüela de queimadura em face por álcool em combustão. Ao exame físico
 apresentava seqüelas cicatriciais pós-queimadura em região frontal, terço médio e
 inferior da face.
A proposta cirúrgica consistiu na substituição da pele alterada por retalho livre
 expandido fasciocutâneo da região paraescapular direita.
Foi submetido à cirurgia dia 29/07/03 para colocação de expansor redondo em plano
 subfascial na região paraescapular direita. Realizou expansão ambulatorial atingindo
 volume total de 1000 ml.
Em 27/10/03 foi submetido à ressecção das cicatrizes envolvendo as unidades
 estéticas do terço médio e inferior da face e cobertura da área cruenta com retalho
 livre expandido paraescapular à direita. 
O pedículo do retalho foi baseado na artéria e veia circunflexa da escápula e a
 anastomose foi realizada junto à artéria e veia temporal direita com microscópio Zeiss
 modelo S8. A área doadora foi fechada primariamente por planos. 

  



Resultados:

Índice

O retalho realizado apresentou evolução satisfatória sem áreas de sofrimento. A
 substituição do tecido cicatricial pelo retalho permitiu melhor abertura da boca e o
 tratamento das unidades estéticas da face.

Discussão:

Índice

A descrição das unidades estéticas da face por Gonzalez -Ulloa permitiu melhor
 planejamento terapêutico da reconstrução da face. (1)
Os retalhos pediculados apresentam limitações pela dificuldade em substituir
 inteiramente uma unidade estética da face (2), ou então necessitam de vários tempos
 cirúrgicos para modelagem como no caso do retalho deltopeitoral. (3)
O uso do retalho microcirúrgico escapular extendido (escapular e paraescapular) para
 tratamento de seqüelas pós-queimadura em face tem sido relatado com sucesso na
 literatura. (4) Entretanto a necessidade de enxertia da área doadora traz um potencial
 prejuízo estético para esta região.
O uso de expansores de tecidos no tratamento de seqüelas de queimaduras assegura
 entre outras vantagens uma melhor vascularização do retalho uma vez que a cápsula
 formada junto à pele expandida apresenta uma ampla rede de neovasos. (5) 
No presente estudo, com a utilização de expansão prévia da região escapular, os
 autores conseguiram otimizar as dimensões do retalho além do fechamento primário
 da área doadora e adelgaçamento do retalho.

Conclusões:

Índice

 No tratamento de seqüelas funcionais e estéticas pós-queimaduras na face, a
 microcirurgia apresentou-se como opção atraente especializado permitindo solucionar
 problemas como a escassez de tecidos locais e da vizinhança além de proporcionar
 tegumento com qualidade superior aos enxertos de pele total ou parcial.
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Reconstrução de cavidade orbitária Anoftálmica

Introdução:

Índice

Os tumores oculares e das suas estruturas adjacentes geralmente necessitam de
 remoção do globo (enucleação) ou de todo o conteúdo orbital (exenteração) . A
 cirurgia e a radioterapia, utilizadas como medidas terapêuticas, apresentam
 conseqüências mutilantes, sendo o seu impacto variável em função da idade do
 paciente1. A ausência de um olho e as alterações no contorno facial causam graves
 alterações físicas e psicológicas aos pacientes.
O manejo da cavidade orbitária anoftálmica necessita de um íntimo conhecimento da
 anatomia local, assim como das técnicas cirúrgicas disponíveis2. Deve haver dois
 objetivos: Proporcionar a colocação de uma prótese ocular e corrigir as anormalidades
 do contorno facial causadas pela anoftalmia.

Material e Métodos:

Índice

Foram analisados 8 pacientes ,submetidos à reconstrução de cavidade orbitária
 anoftálmica tardia após ressecção tumoral com autoenxertia de pele, no período de
 abril de 2003 a julho de 2004.

Resultados:

Índice

Seis pacientes (75% da amostra) eram do sexo masculino  e apenas 2 (25%) do sexo
 feminino.Todos os pacientes foram submetidos a  exenteração de órbita, cinqüenta
 por cento (4 casos) até  os 10 anos de idade O diagnóstico histológico mais comum foi
 o retinoblastoma  em 62.5%..  A  reconstrução foi iniciada em 62.5% (5 casos) até 20
 anos de idade. O acompanhamento variou de 4  a 15 meses, com média de 12.4
 meses. Todos os pacientes foram submetidos à reconstrução da cavidade anoftálmica

  



 com autoenxertia de pele. Em  50 % dos casos ( 4 pacientes), utilizou-se pele parcial
 da coxa. Em  25% (2) , pele total de região supraclavicular. Em 1 caso, foi usada pele
 total de região inguinal e em outro de região retroauricular. 
Para manutenção  da nova cavidade e adesão do enxerto ao seu leito receptor, foi
 introduzido na cirurgia um molde gessado  , retirado no 7º dia de pós operatório,
 ocasião da introdução do molde parcial de resina( figuras 1 a 4) . Este último,
 permanece por seis meses, quando coloca-se a prótese ocular definitiva.
Em um paciente , por intensa contração da nova cavidade, foi realizada nova enxertia. 
 Em outro, foi necessária enxertia condrocutânea de região retroauricular para
 definição palpebral e lipoenxertia para correção da deformidade de contorno( figuras 5
 e 6).
Um paciente apresentou cicatriz hipertrófica na área doadora.

Discussão e Conclusão:

Índice

O olho é um importante indutor de expansão facial na criança  e a sua remoção na
 infância, causa importantes deformidades orbitopalpebrais. .A radioterapia,  causa
 danos adicionais: Deformidades ósseas por retardo no crescimento, e alterações
 circulatórias locais que podem causar danos ao processo cicatricial após
 procedimentos locais 3,4.
A reconstrução de cavidade anoftálmica permite a socialização dos pacientes e
 minimiza os traumas oriundos da cirurgia. 
A autoexertia de pele é uma alternativa técnica  para a reconstrução em casos de
 exenteração orbitária , devendo ser realizada por uma equipe multidisciplinar, sendo
 necessários vários procedimentos até a obtenção do resultado final, o qual sofre
 influência da radioterapia e da qualidade do material protético utilizado.
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Reconstrução de lábio inferior após ressecção de tumor maligno- experiência
 com a técnica de camille bernard no hospital brigadeiro-sp

Câncer de lábio é uma doença com estimativa de 1.8/100.000 de novos casos no
 Brasil que afeta principalmente indivíduos na 7a e 8a década vida com fatores de
 riscos definidos como: exposição à radiação ultravioleta, tabagismo e etilismo. Mais de
 90% dos tumores malignos de lábio são do tipo carcinoma epidermóide. O local mais
 acometido é o lábio inferior. A ressecção cirúrgica consiste na melhor opção para
 controle da doença com taxa de cura entre 83% a 96% e uma sobrevida em 05 anos
 de 80% a 90%. Quando o defeito labial ocasionado pela ressecção for maior de 30%
 do lábio inferior, a reconstrução é um desafio que deve ter por principio utilizar
 tecidos similares em cor e textura além de manter a capacidade funcional. Em 1853
 Camille Bernard descreveu a técnica de reconstrução do lábio inferior pela  exérese de
 02 triângulos de espessura total no sulcos nasogenianos com o avanço bilateral dos
 retalhos da bochecha e do lábio inferior remanescente. A modificação da técnica em
 que se realiza a exérese dos triângulos com pele e subcutâneo preservando o músculo
 orbicular foi a técnica empregada neste estudo Com o objetivo de demonstrar a
 experiência do serviço de plástica do Hospital Brigadeiro-SP com a reconstrução de
 defeitos de espessura total de moderado a grande magnitude no lábio inferior com a
 técnica de Camille-Bernard modificada, analisou-se 08 pacientes(06 homens, 02
 mulheres) com média de 71,2 anos,  apresentando diagnóstico histopatológico de
 tumor maligno de lábio inferior os quais foram submetidos a ressecção cirúrgica com
 margem de 10 mm de pele sã, resultando em defeitos acima de 30%.                       
 O tumor prevalente foi do tipo carcinoma epidermóide. A ressecção de tumores que
 variavam entre 15 a 25 mm acarretou defeitos de 1/3 a 2/3 do comprimento do lábio
 inferior que foi reconstruído sem intercorrências. Os resultados no pós-operatório
 tardio se mostraram satisfatórios concluindo-se que a técnica de Camille Bernard
 modificada mostra-se eficaz em obter um retalho inervado que cumpre os objetivos
 funcionais da reconstrução de lábio: preservação da continência oral, expressão facial,
 articulação da fala e acesso adequado à cavidade oral.
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Reconstrução de lábio inferior pela técnica de webster: relato de caso.

Introdução

Índice

 Os lábios têm como principal função a competência oral, auxiliando na articulação e
 deglutição, mas também são símbolos de beleza. O principal desafio da reconstrução
 dos lábios é manter sua capacidade funcional.
 Este trabalho relata um caso de reconstrução através da técnica de Webster, no qual
 é mantida a função do mesmo, sem deixar de lado a estética, tão importante para o
 estigma do paciente.

Relato de Caso

Índice

Paciente de 79 anos de idade, branco, sexo masculino, tabagista, com lesão em lábio
 inferior há dois anos, abrangendo a porção central do mesmo, sem linfonodomegalias
 palpáveis.
 A opção para este paciente foi a exérese de toda lesão, seguida de reconstrução pela
 técnica de Webster. O vermelhão foi reconstruído utilizando-se retalho de mucosa
 oral, com fechamento primário da área doadora. O mesmo evoluiu bem, mantendo
 sua continência oral, sem microstomia e com excelente resultado estético, inclusive
 permitindo o uso de prótese dentária.

A peça cirúrgica foi encaminhada ao serviço de patologia que evidenciou Carcinoma
 Epidermóide, totalmente excisado.

Discussão

Índice

 A técnica de Webster tem como principal vantagem a preservação da função
 esfincteriana e a preservação da sensibilidade, bem como, bons resultados estéticos.
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Reconstrução de lábio pós-trauma   

     Grandes defeitos de lábio são de difícil reconstrução. A melhor escolha do método é aquela que preserva
 a função e proporciona o melhor resultado estético. O reparo local deve incluir todos os planos de tecido,
 respeitar os limites de transição cutâneo-mucoso, vermelhão, arco do cupido e não alterar a comissura
 labial.
     O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a reconstrução de lábio superior e inferior, baseado na
 técnica de Kapetansky (1971), na qual preserva as estruturas anatômicas, apresenta excelente
 vascularização local, mantendo o esfíncter oral.

Material e métodos                                                                                                                                
 Índice

Caso I: J.Y.H., 33 anos, natural de São Paulo, procedente de Osasco, vítima de mordedura canina em lábio
 superior. Apresentava perda parcial do vermelhão do lábio superior de aproximadamente 40 %, com
 exposição do músculo orbicular do lábio (Fig.1).
    A intervenção cirúrgica foi realizada sob anestesia local e sedação. Realizou-se um descolamento dos
 retalhos não mucosos laterais. Para a reconstrucao do vermelhão do lábio, utilizou-se um descolamento de
 retalho do lábio superior para reconstrucao das cristas e arco do cupido (Fig.2)
Caso II: B.R.A., 20 anos, natural de São Paulo, procedente de Guarulhos, vítima de mordedura canina em
 lábio inferior. Apresentava avulsão de 60 % do lábio inferior (Fig.3). Após assepsia rigorosa, desbridamento
 e alinhamento das bordas da ferida sobre o lábio, com fechamento para confeccionar as margens da linha
 cutâneo mucosa. Ao suturar a pele constatamos que houve uma redução da área cruenta do vermelhão, o
 que facilitou a sua reconstrucao. Foi confeccionado dois retalhos triangulares laterais dos tecidos
 remanescente com um avanço em V - Y (Fig. 4 e 5).

Discussão:                                                                                                                                               
 Índice

    A reconstrucao do lábio superior e inferior em pacientes jovens requerem uma solução em que se
 preserve boa função e tenha cicatrizes pequenas. 
   A firmeza da pele destes pacientes contribui para a dificuldade da reconstrucao. No presente trabalho, os
 autores conseguem preservar todos os elementos anatômicos, com viabilidade dos tecidos, apresentando
 ótimos resultados estéticos e funcionais.
    Na Literatura encontra-se varias técnicas descritas para a reconstrucao de lábio com graus de
 complexidade variada.(1) Karapandzic; descreve reconstrucao  com retalho que envolve a dissecção de
 estruturas neurovasculares e vários músculos.(2) Abbé e Estlander; descrevem a reconstrucao do lábio com
 transposição em 180 graus de tecido labial.(3) Kapetansky; descreve retalho em V-Y, para a correção de
 sequelas de vermelhão de  lábio em pacientes com fissuras.

Conclusão                                                                                                                                                
 Índice

   A utilização do conceito do retalho em avanço em V -Y, descrito por Kapetansky permitiu a reconstruir
 tanto lábio superior como o inferior com excelente resultado estético e funcional (Fig. 6 ).
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INTRODUÇÃO

Índice

O retalho transverso do reto abdominal (TRAM) unipediculado é freqüentemente
 utilizado para a reconstrução de mama devido aos bons resultados que podem ser
 obtidos. Entretanto, uma de suas maiores desvantagens é a ocorrência de necrose
 cutânea e adiposa do retalho, além de deiscência e atraso na cicatrização em uma
 porcentagem alta de pacientes.
Um número menor de complicações pode ser obtido com melhor seleção das pacientes
 e algumas modicações técnicas de modo a melhorar a circulação do retalho. Entre
 elas, está a realização de superchage ou anastomose microcirúrgica do pedículo
 inferior (vasos epigástricos inferiores) a vaso na área receptora, de modo a manter
 níveis pressóricos mais adequados através da linha média possibilitando a utilização
 de todo o retalho TRAM.

MÉTODOS

Índice

Foram analisadas 10 pacientes submetidas à reconstrução de mama com TRAM
 monopediculado com suporte microcirúrgico nos vasos epigástricos inferiores entre
 setembro de 2001 e maio de 2004.

RESULTADOS

Índice

As pacientes tinham idade média de 53 anos. O tipo histológico predominante foi
 carcinoma ductal infiltrante. Foram microanastomosados os vasos epigástricos
 inferiores aos vasos toracodorsais em 8 pacientes, em 1 paciente aos vasos

  



 toracoacromiais e em 1 paciente aos vasos mamários. Houve 2 reconstruções
 imediatas, que foram bilaterais. O tempo médio de cirurgia foi de 7 horas. Quatro
 pacientes apresentaram endurecimento parcial do retalho a longo prazo, cuja biópsia
 confirmou esteatonecrose. 

DISCUSSÃO

Índice

Em nossa instituição, indicamos o TRAM supercharged em casos selecionados, como
 nas pacientes com grandes defeitos que necessitam de todo o retalho TRAM,
 pacientes não candidatas ao TRAM livre, reconstruções imediatas bilaterais com
 fatores de risco e possível radioterapia pós-operatória. Ele é ainda, segundo a
 literatura, um bom retalho para o cirurgião que está se iniciando na prática
 microcirúrgica e quer evitar os riscos de perda total do retalho livre. Dentre suas
 vantagens, estão a morbidade da área doadora comparável a um TRAM
 monopediculado, maior facilidade de montagem da neomama em relação ao TRAM
 bilateral e menor risco de perda total que o TRAM livre. Contudo nesta série,
 observamos uma alta incidência de esteatonecrose, superior aos obtidos nas pacientes
 submetidas a TRAM livre ou turbocharged em nossa instituição. Esta observação
 parece estar de acordo com relatos recentes da literatura, que sugerem que o TRAM
 supercharged tem maiores índices de complicações e perda parcial que os retalhos
 livres e turbocharged.

CONCLUSÕES

Índice

O retalho supercharged é uma técnica a ser considerada nas reconstruções mamárias
 em que se deseja uma maior extensão cutânea sem os danos à parede abdominal
 provocados pelo TRAM bilateral, sendo uma alternativa ao TRAM livre. Ela tem seu
 papel em centros de treinamento em microcirurgia, mas seu valor em relação aos
 retalhos turbocharged ainda está para ser definido, na medida em que está associada
 à elevada incidência de esteatonecrose. Uma maior experiência da instituição poderá
 comparar ambas as técnicas de modo a sugerir seus benefícios.
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Figuras

Índice

Figura 1: Pré-operatório de paciente de 32 anos com carcinoma ductal in situ
 em mama esquerda.

Figura 2: Intraoperatório – confecção do retalho TRAM e defeito da
 mastectomia conservadora



Figura 3: Microanastomose da artéria epigástrica inferior com a artéria
 toracodorsal.

Figura 4: Pós-operatório de 3 meses
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Reconstrução de Mandíbula: experiência de um serviço com retalho microcirúrgico de Fíbula

 

Introdução

Índice

A mandíbula é um osso de grande importância funcional para fonação, oclusão, mastigação, continência oral, e
 aparência facial. Entretanto, situações como trauma, tumores orais, anomalias congênitas e irradiações podem
 causar perdas de parte do osso mandibular. Os retalhos ósseos transplantados microcirurgicamente apresentam a
 vantagem de mínima reabsorção óssea com rápida osteointegração, baixo índice de infecção, não dependem da
 vascularização do leito receptor e possibilidade de ser acompanhado de outros tecidos como pele e músculo. O
 objetivo deste trabalho é analisar os resultados das reconstruções de mandíbula com retalho microcirúrgico de
 fíbula.

Materia e Método

Índice

Foram analisados quinze retalhos microcirúrgicos de fíbula para reconstrução mandibular em quinze pacientes entre
 1999 e 2004. Foi indicado reconstrução microcirúrgica de mandíbula nos casos de ressecção tumoral, com perda
 mandibular maior que seis centímetros e/ ou associados a perda de mucosa oral e/ou perda de pele.

Resultados

Índice

Foram operados quinze pacientes.  A causa mais comum de mandibulectomia foi ameloblastoma 33%.  Um caso
 necessitou associação de retalho de músculo reto abdominal para reconstrução de assoalho de boca. Não houve
 perda de nenhum retalho. Um paciente foi a óbito por TEP no 12 pós operatório. Em 8 casos foi necessário realizar
 a reconstrução de assoalho de boca; destes, dois evoluíram com fístulas de baixo débito que resolveram



 espontaneamente.. Não houve complicações referentes à área doadora do retalho.

Conclusão

Índice

A maioria dos trabalhos estabelecem que perdas de mandíbula maiores que 5-6 cm, perdas de tecidos moles com
 mandibula e leito receptor inadequado devem ser reconstruídas com retalhos microcirúrgicos.  O retalho
 microcirúrgico de fíbula é um retalho seguro, associado a bom resultados estéticos funcionais na reconstrução
 mandibular.
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Reconstrução de orelha com superposição de cartilagens.

Resumo:

Índice

A microtia é de incidência rara, variável nos países ocidentais e orientais, mas tem
 relevância pelo profundo constrangimento social acarretado ao seu portador. São
 classificadas segundo autores conforme graus de hipoplasia, regiões de ocorrência e
 em congênitas ou adquiridas. A técnica de reconstrução respalda-se fortemente no
 rigor da elaboração do esqueleto cartilaginoso conforme diversos autores. A
 cartilagem costal é a de eleição e a preparação do molde auricular realizada com
 meticuloso procedimento escultural. Apresentamos a experiência do serviço com
 especial atenção à técnica de superposição de cartilagens para confecção da estrutura
 cartilaginosa auricular.

Summary:

Índice

Auricle deformities are rare and have incidence variations according occidental or
 oriental countries studies, but they are designeted to plastic surgery. Authors classify
 auriclar hypoplasia  in types: congenital, acquired, or in scale of severity and defect
 regions. Initial consultation must consider other facial deficiencies, age and clinical
 conditions. The cartilage graft is the foundation of an auricular construction and based
 on a meticulous surgical technique refered by several authors. Rib cartilage is the first
 option to carefull construction of the cartilaginous ear framework. We present our
 experience in reconstruction of auricle with special emphasis in the pile cartilage
 technique. 
  
Pacientes e Métodos:

Índice

Selecionados 21 pacientes no período de jan. 99 à jan. 

  



04 com dados colhidos dos prontuários ( excluídos 06; n=15).

Resultados:

Índice

Analizados à partir de 2 categorias: adequados: reconstrução hélice  e antélice com
 total recobrimento cutâneo ; inadequados: reconstrução com prejuízo da definição de
 hélice e ou antélice mesmo que tenham alcançado definição de outras estruturas.
 Considerados adequados 11; inadequados 04.

Discussão e Conclusão:

Índice

É comum imperfeição devida complexidade morfológica da orelha, porém esta mesma
 complexidade estimula o emprego da técnica de superposição de peças cartilaginosas
 na tentativa de otimizar a definição de detalhes exigidos na reconstrução.
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Reconstrução de Orelha: Técnica e resultados em um serviço público de
 referência

Objetivo:

Índice

Descrever a técnica cirúrgica e resultados da reconstrução de orelha em serviço
 público de referência.

Material e Métodos:

Índice

Todos os pacientes avaliados em um serviço público de referência com indicação para
 reconstrução de orelha parcial ou total em um período de 15 meses foram
 considerados (04/03 a 07/04).

Descrição da Técnica Cirúrgica:

Índice

O procedimento é realizado sob anestesia geral. A confecção do molde da orelha
 normal é realizada com película de radiografia (R-X), previamente à cirurgia (figura 1)
 enquanto a área doadora de cartilagem é marcada a cerca de 1 cm da reborda costal
 direita.  Inicialmente, faz-se a liberação do retalho local que dará origem ao neo-
lóbulo, e retira-se todo o arcabouço cartilaginoso deformado (na microtia). Nos
 pacientes com avulsão traumática, o lóbulo é reconstruído em um segundo tempo
 cirúrgico. Em seguida, faz-se uma incisão de 2,5 a 3 cm a cerca de 1,5 cm do pólo
 superior da marcação determinada pelo molde do R-X (figura 1) que é ligada em
 plano sub-cutâneo à área previamente liberada para confecção lobular, criando-se um
 túnel (figura 1) onde será posteriormente inserido o novo arcabouço cartilaginoso
 moldado. Para facilitar a colocação do arcabouço, realiza-se a expansão do túnel
 criado com uma Sonda de Foley n. 22 ou 24 (figura 1).                 Nesse ponto,
 realiza-se a retirada da cartilagem costo-condral do 7º arco costal, esculpida e
 moldada com base no molde previamente confeccionado (figura 1) que é colocado no
 túnel expandido. De rotina, usa-se uma sonda de Nelaton fenestrada no 8, com vácuo

  



 obtido por uma seringa de 20 ml. Após 48 horas, retira-se a aspiração local. O 2º
 tempo cirúrgico é feito após 4 meses. Cria-se o ângulo escafo-conchal para suspender
 a nova orelha criada, retirando-se os excessos de pele. Pode-se melhorar o novo
 arcabouço cartilaginoso com a criação do tragus caso não tenha sido confeccionado no
 1º tempo (figura 2).

Resultados:

Índice

Vinte e dois pacientes foram incluídos no estudo, 15 por microtia e 7 por traumatismo,
 com aspecto anatômico e estético final satisfatórios (figuras 3-5). Preconiza-se o uso
 de um protetor auricular ao dormir por 3 meses após cada tempo cirúrgico
 (modificado pelo autor, foto 6) para evitar exposição cartilaginosa.
 
Conclusão:

Índice

A reconstrução de orelha apresenta bons resultados com a referida técnica
 cirúrgica.         
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Figuras e Legendas

Índice

Figura 1:

 - Superior Esquerda: Marcação da área à ser reconstruída com molde de película de
 radiografia.
- Superior Direita: Expansão do túnel com Sonda de Foley.

- Inferior Esquerda: Incisão torácica e retirada da cartilagem costal.

- Inferior Direita: Cartilagem costal moldada.

Figura 2: Primeiro tempo cirúrgico concluído à esquerda. Confecção do segundo

 tempo cirúrgico à direita.

Figura 3: Pré e Pós-operatório
 
Figura 4: Pré e Pós-operatório
 
Figura 5: Pré e Pós-operatório
 
Figura 6: Protetor auricular e mantenedor do ângulo escafo-conchal (direita).
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Reconstrução de parede torácica

Apesar  dos progressos realizados na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do
 câncer de mama, a incidência de casos avançados permanece alta. Quando o
 acometimento cutâneo é extenso, são realizadas grandes ressecções que necessitam
 de reconstruções da parede torácica. Os retalhos habitualmente usados para este fim
 são o toracoabdominal, o TRAM e o grande dorsal. Porém, em  casos que existam
 fatores que contraindicam relativamente estes retalhos, temos que ter à disposição
 retalhos alternativos.
Apresentamos neste trabalho 8 casos de reconstrução da parede torácica, com
 grandes ressecções cutâneas, sendo utilizados em 3 casos o retalho toracoepigastrico
 , em 3 casos o retalho miocutâneo do grande dorsal com fechamento em V-Y, e em 2
 casos o retalho VRAM (retalho miocutâneo vertical do reto abdominal). 
O retalho toracoepigástrico é um retalho fasciocutâneo com pedículo nas perfurantes
 miocutâneas do reto-abdominal, extendendo-se da linha mediana abdominal até linha
 axilar posterior. Sua largura depende do excedente cutâneo abdominal da área
 doadora. Mostrou ser um retalho seguro e de fácil execução, com baixa morbidade.
No retalho miocutâneo do grande dorsal em V-Y foi utilizada uma ilha cutânea
 triangular com largura semelhante ao do defeito da parede torácica. O fechamento em
 V-Y permitiu um grande deslocamento cutâneo sem a necessidade de enxerto da área
 doadora. Foi indicado onde havia escassez cutânea abdominal.
O retalho VRAM, descrito inicialmente por Robbins em 1979, tem sua irrigação
 baseada nas perfurantes miocutâneas da epigástrica superior, podendo extender-se
 desde o rebordo costal até o pube. Possibilitou uma ilha cutânea extensa, sendo mais
 rápido e mais seguro que o retalho TRAM. Foi indicado em casos onde havia
 comprometimento do pedículo do músculo grande dorsal e cicatrizes abdominais
 prévias que inviabilizavam o TRAM bipediculado.
Apenas em um caso (retalho toracoepigastrico) teve deiscência parcial de sutura (5
 cm) com complicação, que foi ressuturado em 2 semanas. Após 3 semanas todos os
 casos estavam liberados para tratamento complementar (quimio e radioterapia).
O conhecimento de diversas técnicas para reconstrução da parede torácica possibilita
 ao cirurgião alternativas diante da particularidade de cada caso.
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Reconstrução de pênis pós-queimadura química: relato de caso.

Introdução

Índice

As queimaduras químicas apresentam incidência de até 4%, atingindo mais os adultos
 jovens, com mortalidade de até 36%. Seus maiores causadores são produtos
 industrializados, utilizados mais frequentemente na agricultura e tratamento médico.
 As queimaduras de genitália são queimaduras mais graves, que implicam em um alto
 índice de contaminação e complicação, sendo inclusive, fator decisivo nos critérios de
 internação hospitalar.
Este trabalho tem como objetivo demonstrar uma opção de tratamento das
 queimaduras de genitália, incluindo as que envolvem mucosa, através da utilização de
 retalhos e autoenxertia.

Relato de Caso

Índice

Paciente de 32 anos de idade, sexo masculino, transferido para Unidade de Tratamento
 de Queimados do nosso serviço após quarenta e quatro dias de queimadura química
 por ácido acético na região peniana e púbica, decorrente de tratamento médico para
 HPV. O paciente apresentava queimadura de 3o. grau em todo o pênis, inclusive
 glande, já em fase de granulação, sem sinais de infecção, e de 2o. grau em região
 pubiana, esta já cicatrizada.
O tratamento foi realizado em dois tempos cirúrgicos. Na primeira cirurgia, utilizou-se
 retalho de bolsa escrotal em viseira para cobertura do dorso do pênis. Em um
 segundo tempo, 21 dias após, foi  procedida a liberação de seus pedículos laterais
 para a  cobertura da face anterior do pênis. Ainda neste procedimento, realizou-se 
 autoenxertia em malha, utilizando mucosa oral de espessura total para cobertura da
 glande.
A cicatriz queloidiana da região pubiana foi  tratada com ulectomia e betaterapia num
 terceiro tempo. Recebeu alta sem prejuízo de suas funções urinárias e sexuais.

Discussão

Índice

 O tratamento das queimaduras de genitália é baseado principalmente na autoenxertia
 precoce, procurando evitar assim a contaminação e as retrações.
 A opção do retalho local de bolsa escrotal foi de mimetizar um tecido semelhante ao
 do pênis, tendo como consequência o tamanho da bolsa escrotal reduzido, o que não
 trouxe qualquer prejuízo ao paciente. Optou-se pela mucosa oral na cobertura da
 glande por se tratar também de mucosa, reduzindo assim as diferenças que outros
 tecidos trariam e procurando preservar a mesma sensibilidade da glande normal.
No caso citado, o paciente foi encaminhado ao serviço já com mais de quarenta dias

  



 de evolução e a literatura pesquisada não forneceu dados específicos ou tratamentos
 consagrados.
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Reconstrução de região inguinal: Relato de casos do Instituto Nacional de
 Câncer
 
INTRODUÇÃO

Índice

Os defeitos de partes moles da região inguinal são geralmente conseqüência de
 procedimentos cirúrgicos oncológicos curativos ou paliativos. A neoplasia peniana é
 mais comumente associada aos defeitos da região inguinal 1.  Estes defeitos podem
 ser reparados com uma variedade de técnicas incluindo autoenxertia cutânea e
 retalhos locais, regionais ou livres. 
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do Serviço de Cirurgia Plástica do
 INCa na reconstrução de defeitos de região inguinal com o emprego do músculo
 tensor da fascia lata e retalhos locais.

EXPERIÊNCIA DO INCa : RELATO DE CASOS

Índice

No período de agosto de 2003 a abril de 2004, 6 pacientes foram submetidos a
 reconstrução de região inguinal após linfadenectomia inguinal por carcinoma
 epidermóide de pênis localmente avançado. O defeito cutâneo variou de 8/6cm a
 20/15cm.  Os casos estão resumidos na tabela 1.

DISCUSSÃO

Índice

  



Desde a introdução de enxertos de fascia para o reparo de hérnias inguinais, o
 músculo tensor de fascia lata tem provado ser útil para reconstruções estáticas de
 defeitos de parede abdominal e inguinal. A sua versatilidade para reconstrução tem
 sido demonstrada em muitas especialidades cirúrgicas, sendo que na cirurgia plástica
 seu emprego é mais comum no reparo de úlceras de pressão 2. O TFL é confiável, de
 fácil execução e pode cobrir grandes defeitos cutâneos dando proteção aos vasos
 femurais, sendo uma opção de escolha na reconstrução da região inguinal 3,4.
Podemos concluir baseado na nossa experiência que os retalhos de músculo tensor da
 fascia lata são de grande utilidade nas reconstruções de defeitos da região da inguinal
 secundários a neoplasias, aliado a morbidade aceitável e resultado estético
 satisfatório.
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Reconstrução de trauma extenso em antebraço por arma de fogo: Estudo de
 caso

 Traumas extensos de membros superiores são de tratamento complexo, exigindo
 destreza do cirurgião para a resolução do caso. Diversas condutas podem ser
 tomadas, visando o restabelecimento funcional com menor trauma cirúrgico e
 produção de um satisfatório refinamento estético . No presente caso tínhamos uma
 paciente de 41 anos, feminina, vítima de trauma por arma de fogo de grande calibre a
 curta distância em antebraço direito. Ao exame clínico observou-se grande perda
 cutânea em região anterior e posterior do antebraço, avulsão dos músculos flexores
 da mão e antebraço, fratura cominutiva de rádio e ulna, avulsão nervosa de nervo
 mediano e ulnar (fig 01). Primeiramente foram executadas a osteossíntese de rádio e
 ulna e aproximação de partes moles, muscular e óssea 08 horas após o acidente.
 Evoluiu no pós-operatório com infecção de sítio cirúrgico e necrose cutâneo-muscular
 com exposição óssea, sendo instituída antibioticoterapia e curativos diários em centro
 cirúrgico.
 Depois de debelada a infecção foi programada a reconstrução do antebraço:
 realizadas as enxertias de nervos ulnar e radial, usando como área doadora o nervo
 solear (fig 02) e utilizado o retalho miocutâneo pediculado do grande dorsal
 homolateral para a perda de partes moles (fig 03), e liberação do pedículo no 26º dia
 (fig 04).
 A paciente evoluiu com déficit flexor parcial, bom desempenho extensor, consolidação
 óssea satisfatória e bom aspecto estético funcional do retalho miocutâneo (fig 05).
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Reconstrução do vermelhão do lábio superior com avanço bilateral de retalho
 de mucosa em V- Y

O lábio superior representa uma importante unidade estética e funcional da face. A
 reconstrução cirúrgica de grandes defeitos do lábio superior pode ser desafiadora e
 demandar uma série de dificuldades técnicas devido à pequena quantidade de tecido
 semelhante disponível no local.
O estudo tem como objetivo relatar um caso de reconstrução de defeito do lábio
 superior acometendo cerca de 1/3 do comprimento mesmo e envolvendo a mucosa do
 vermelhão em espessura total com limite superior na transição cutâneo-mucosa.
A paciente em relato, com 35 anos, sexo feminino, procurou nosso serviço com
 história de recidivas múltiplas de tumor em lábio superior na região central. A lesão
 inicial acometia principalmente a pele do lábio superior de acordo com dados clínicos
 fornecidos pela paciente, aparentemente poupando a mucosa. Havia sido submetida
 até então a 02  procedimentos cirúrgicos em outro serviço com objetivo de tratar a
 doença, ambos com reconstrução por fechamento primário da área ressecada,
 seguidos de recidiva local. Em todas as ocasiões o laudo anatomopatológico concluiu
 tratar-se de Carcinoma Basocelular Esclerodermiforme com margens livres da doença.
 A paciente nos procurou após a segunda recidiva local do tumor acometendo a pele do
 lábio superior. Foi realizado procedimento cirúrgico de ressecção, com exame de
 congelação intra-operatória para confirmar margens livres e realizada reconstrução
 com retalhos locais. Seis meses após houve recidiva da lesão porém acometendo
 desta vez a mucosa do vermelhão do lábio superior central. Optamos por novo
 procedimento cirúrgico novamente com congelação intra-operatória. Após obtenção
 de margens livres de doença, o defeito resultante atingia toda a espessura do
 vermelhão da área central do lábio superior, ocupando cerca de 1/3 do comprimento
 do lábio. Foram então propostos e realizados dois retalhos de vermelhão em V-Y, um
 de cada lado do defeito, estendendo-se em direção à comissura até atingir seus
 limites laterais. O limite superior dos retalhos coincidia com a transição cutâneo-
mucosa. Os retalhos de pedículo subcutâneo foram avançados em sentido medial e
 suturados na linha média, apresentando ótima evolução pós-operatória e excelente
 cicatrização. A reconstrução foi realizada em um único tempo cirúrgico sob anestesia

  



 local e sedação.
Procuramos demonstrar a técnica utilizada bem como seus resultados estéticos e
 funcionais procurando correlacionar os dados com outros métodos descritos na
 literatura.
O retalho em V-Y bilateral de mucosa permanece um bom método para reconstrução
 de defeitos na região central do lábio superior envolvendo a mucosa do vermelhão. A
 grande vantagem consiste em ser um procedimento de execução técnica
 relativamente simples, podendo reparar o defeito em um único tempo cirúrgico  com
 bons resultados. 
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Reconstrução extensa de parede torácica anterior com retalho miocutâneo em
 V-Y do grande dorsal (retalho de Micali) combinado ao retalho Tóraco-
Abdominal (relato de caso)

Introdução:

Índice

O tratamento do câncer de mama em estádios avançados resulta freqüentemente, em
 extensas ressecções na parede anterior do tórax que necessitam reparo. Inúmeras
 técnicas cirúrgicas já foram descritas, porém lesões extensas ou bilaterais podem
 requerer a conjugação de múltiplas técnicas. No caso apresentado, a associação do
 retalho V-Y do grande dorsal (Micali) com o retalho tóraco-abdominal (RTA)
 contralateral possibilitou fechamento da área cruenta sem a necessidade de enxertia
 da área doadora e com mínima morbidade, apresentando-se como mais uma
 alternativa ao tratamento destas deformidades.

Apresentação do Caso:

Índice

MCO, 45 anos, submetida a quadrantectomia mamária esquerda associado a
 esvaziamento axilar (nível 1, 2, e 3) há 8 anos, seguida de radioterapia (RT) e
 quimioterapia (QT). Realizou acompanhamento irregular no pós-operatório,
 retornando ao ambulatório de Mastologia há 6 meses, com queixa de tumorações em
 mamas. Ao exame físico, apresentava lesões úlcero-vegetantes com secreção
 purulenta ocupando toda mama esquerda. Na mama direita apresentava lesões
 vegetantes na papila, e nódulos endurecidos interquadrantes laterais com linfonodos
 axilares palpáveis. Ao RX simples de tórax, apresentava imagem compatível com

  



 metástase pulmonar esquerda. A biópsia das lesões foi compatível com carcinoma
 ductal invasivo grau III e o estadiamento definido com T4 N3 M1 (estádio IV).
 Submetida à QT e RT neoadjuvantes ineficazes, foi submetida à mastectomia bilateral
 à Halsted resultando em extensa área cruenta na parede torácica anterior, de 39 x 20
 cm.  A cobertura da área cruenta foi realizada concomitante pela equipe de Cirurgia
 Plástica. Utilizou-se o RTA à direita e o retalho de Micali à esquerda (extensões de 26
 x 22 cm). No pós-operatório ocorreu necrose na margem do retalho tóraco-abdominal
 (2 x 5 cm) que foi tratada com desbridamento e síntese primária, evoluindo sem
 complicações.

Discussão:

Índice

Os objetivos da reconstrução de parede torácica após grandes ressecções, são os de
 prover cobertura tecidual livre de neoplasias, resistentes a traumas como a RT
 adjuvante e, de preferência, cosmeticamente aceitáveis.
A irregularidade da parede torácica dificulta a integração de enxertos. Além disso,
 necessitam, como no caso em questão, extensa área doadora para cobertura.     
O retalho TRAM é o de eleição para reconstrução de partes moles torácicas. No
 entanto, além de ser uma técnica complexa e gerar morbidade na área doadora, pode
 apresentar complicações como necrose do retalho. Os retalhos do músculo oblíquo
 externo e o RTA provêm coberturas cutâneas limitadas, apresentando também maior
 risco de necrose nas áreas marginais. Outros retalhos como o miocutâneo do tríceps,
 V-Y do grande dorsal, peitoral maior, de omento ou ainda livres, são menos utilizados,
 porém não menos eficazes.
Caso a ilha cutânea seja maior que 12 cm de largura e não haja excesso cutâneo no
 dorso, o retalho miocutâneo do grande dorsal necessita de enxertia de pele para
 recobrir áreas doadoras (Bostwick, 1979). Quando utilizado o retalho de Micali,
 consegue-se realizar grandes coberturas cutâneas da parede torácica anterior, com
 baixos índices de morbidade e sem a necessidade de enxertia da área doadora.
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Reconstrução facial com retalhos da região nasogeniana

 A pele e tecido celular subcutâneo da face apresentam características peculiares
 quanto à textura, coloração e espessura dificultando sua substituição por tecidos que
 apresentem características semelhantes. Apesar da escassez de tecidos na face, os
 retalhos locais tem sido a primeira opção para as reconstruções com melhores
 resultados estéticos1. O conhecimento da anatomia local tem um papel fundamental
 permitindo a identificação das diferentes possibilidades para cobertura do defeito,
 preservando a função e respeitando as unidades estéticas da face com
 posicionamento adequado das cicatrizes. Para fins didáticos as lesões podem ser
 divididas conforme a localização anatômica em região frontal, pálpebras, terço médio
 da face, incluindo região nasal e lábios. Vale lembrar que esta divisão é apenas
 didática e que em diversas situações podem ser necessários retalhos de diferentes
 áreas combinados para reparação da deformidade2.
 A região nasogeniana apresenta algumas peculiaridades anatômicas que a tornam
 excelente área doadora de retalhos locais na face. Apresenta uma rica rede vascular
 constituída pelos ramos terminais da artéria facial (artéria angular) que ascende com
 seus ramos perpendiculares sob a projeção do sulco nasogeniano, junto às fibras do
 músculo elevador do lábio, fazendo anastomose com os vasos infraorbitários e do
 dorso nasal3. Esta rede possibilita maior variedade de pedículos e conseqüentemente
 de técnicas de transferência do retalho. A maior espessura do tecido local permite
 ainda pedículos com maior altura e, portanto, maior avanço. O retalho de avanço por
 deslizamento com pedículo central e fechamento da área doadora em V-Y corresponde
 a uma das formas mais freqüentemente empregadas devido à sua fácil execução,
 posicionamento das cicatrizes no sulco nasogeniano e, principalmente, grande
 versatilidade permitindo cobertura de defeitos desde a região dos lábios, parte do
 nariz até próximo à pálpebra inferior4.
 Defeitos após ressecção de lesões grandes de até 3,5 x 3,0 cm podem ser reparadas
 com este tipo de retalho sem retrações ou deformidades na área doadora (vide fotos
 1 e 2). Lesões mais superiores na face, próximo à pálpebra inferior também podem se
 reparada com este tipo de retalho que deve ser fixado não apenas na pele da
 pálpebra (vide fotos 3 e 4) para evitar ectrópio, mas também nos planos profundos5. 
 O resultado estético-funcional tardio tem sido bastante favorável com cicatrizes
 praticamente inaparentes na maioria dos casos (vide foto 5). Deformidades residuais
 relacionadas às cicatrizes podem ocorrer, como por exemplo, retrações junto à asa
 nasal. Nestes pacientes a plástica em Z pode ser realizada melhorando o aspecto das
 estruturas (vide foto 6).
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Reconstrução facial complexa com retalhos locais: Relato de caso

Introdução

Índice

A ressecção de tumores avançados na face gera defeitos extensos e de alta
 complexidade que exigem técnicas adequadas de reconstrução. Com o
 desenvolvimento das técnicas  de microcirurgia é possível atualmente reconstruir tais
 defeitos com baixa morbidade para os pacientes e altas taxas de sucesso.Entretanto,
 na impossibilidade de se utilizar a microcirurgia os retalhos convencionais pediculados
 são uma alternativa possível.

Relato do caso

Índice

Paciente de 64 anos com lesão ulcerada e infiltrativa medindo 6 x 5 cm atingindo pele
 do sulco nasogeniano, parte do lábio superior, asa nasal, fossa nasal direita e fixando
 o sulco gengivolabial no rebordo gengival superior direito.
A tomografia de seios da face mostrou um lesão infiltrativa e ulcerada acometendo o
 sulco nasogeniano, lábio superior, sulco gengivolabial e mucosa jugal direita,
 infiltração e destruição da porção inferior da asa nasal direita e destruição de parte do
 lábio superior direito. O laudo histopatológico foi de carcinoma tricoblástico.
Foi programada cirurgia de ressecção com reconstrução microcirúrgica, a equipe de
 cirurgia de cabeça e pescoço realizou a ressecção da lesão incluindo queilectomia
 superior quase total com inclusão de comissura à direita, amputação de pirâmide
 nasal e maxilarectomia de infra e meso estruturas. Problemas técnicos inviabilizaram
 a realização da microcirurgia no trans-operatório e optou-se pela reconstrução com

  



 retalhos locais: retalho de língua para reconstruir palato e lábio superior; retalho
 médio-frontal para confecção de forro nasal; retalho de Converse para recostrução
 total de nariz; retalho temporal para lábio inferior e retalho facial para região malar
 direita; além da enxertia de osso de tábua externa de parietal para dorso nasal e pele
 parcial de coxa para áreas doadoras em couro cabeludo. Foram realizadas duas
 cirurgias posteriores para secção de pedículos e refinamento dos retalhos.

Discussão

Índice

A reconstrução facial é sempre um desafio para o cirurgião plástico. Apesar dos
 retalhos  microcirúrgicos serem o método de escolha para reconstruir extensos
 defeitos tridimensionais da face, o presente caso mostra que é possível a utilização
 dos retalhos convencionais pediculados para esta finalidade, restaurando forma e
 função e proporcionando  o retorno do paciente ao convívio social.
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Reconstrução mamária após quadrantectomia

Imtrodução

Índice

O tratamento conservador, apesar da eficiência oncológica comprovada em casos
 selecionados, pode trazer graves alterações na estética mamária, segundo fatores
 como volume e localização do tumor e os efeitos da radioterapia.

Objetivo

Índice

O objetivo deste trabalho é descrever algumas técnicas de cirurgia plástica mamária
 que podem ser associadas no mesmo tempo do tratamento oncológico na busca de
 melhores resultados estéticos. 
Nós vamos dividir este trabalho segundo as localizações das lesões e teceremos alguns
 comentários sobre radioterapia e mamoplastia contralateral.

Quadrantes súpero-externo e lateral

Índice

Temos utilizado a técnica de mamoplastia lateral para pequenas ptoses e hipertrofias
 ou a técnica de Ching para mamas maiores.
Mamoplastia Lateral:  É feito fechamento primário do defeito, desepitelização e sutura
 do complexo aréolo-mamilar no ápice do novo cone mamário (Fig. 1-A). (Foto 1).
Técnica de Ching: o defeito é fechado primariamente e os quadrantes internos são
 reduzidos como uma plástica comum. Após desepitelização, a aréola é suturada em
 posição ideal.(Fig. 1-B). (Foto 2).

Quadrante superior

Índice

utilizamos técnica com complexo aréolo-mamilar em pedículo inferior, técnica que
 permite ampla exérese de tecido em mamas grandes.                     
Mamoplastia com CAM em pedículo inferior: É confeccionado retalho desepitelizado
 contendo o complexo aréolo-mamilar, que é fixado ao músculo peitoral. Os retalhos
 dermoglandulares medial e lateral são suturados sobre o retalho. (Fig. 1-C). (Foto3).

Quadrantes internos

  



Índice

Utilizamos o simples remodelamento glandular para pequenas lesões e a técnica de
 plug-flap para mamas e ressecções maiores.
Remodelamento: é feito após descolamento da glândula nos planos subcutâneo e
 subglandular que permite sutura da glândula e acomodação da pele.(Fig.1-D). (Foto4)
Técnica de plug-flap: o retalho é baseado nos vasos perfurantes dos últimos espaços
 intercostais e pode conter ilha de pele se necessário, sendo bastante versátil, já que
 pode ser transposto para diversos quadrantes. (Fig. 1-E). (Foto 5)

Quadrante inferior

Índice

Utilizamos a tradicional mamoplastia com complexo aréolo-mamilar em pedículo
 superior. (Fig. 1-F).(Foto 6)

Quadrante central

Índice

Temos utilizado em mamas e ressecções pequenas a técnica de Round-block e, para
 mamas maiores  a técnica plug-flap mostra-se bastante útil, permitindo reconstrução
 imediata do complexo aréolo-mamilar.
Round-block: o retalho areolar, quando pode ser preservado é rebatido, o parênquima
 é retirado e, após amplo descolamento subcutâneo e subglandular, este é fechado
 com suturas em bolsa, o CAM é suturado e ocorre acomodação da pele.(Fig. 1-G). 
 (Foto 7).
Técnica de plug-flap: já descrita. ( Fig. 1-H). (Foto 8)                

Radioterapia

Índice

Os efeitos da radioterapia são retração do parênquima, diminuição do volume e da
 ptose, aumento da consistência e comprometimento da vascularização. Desta forma,
 temos convicção que a mamoplastia deve ser feita na ocasião da quadrantectomia,
 antes do tratamento radioterápico.

Mamoplastia contralateral

Índice

A realização da mamoplastia contralateral permite simetrização e estudo
 anatomopatológico da mama oposta. Os efeitos da radioterapia podem nos levar a
 pensar em realizar a cirurgia na mama oposta em outro tempo, mas acrescenta outra
 cirurgia com aumento de custos, riscos e trauma psicológico. Quando da realização da
 cirurgia nas duas mamas temos que tentar prever os efeitos da radioterapia na mama
 com câncer. Nesta temos realizado a mamoplastia em sua forma definitiva e um
 pouco maior em volume. A mama contralateral fazemos a tradicional hipercorreção da
 ptose, contando que com o movimento de báscula obteremos simetria.

Conclusão

Índice

A associação da cirurgia oncológica com a plástica permite segurança oncológica
 graças a ampla exérese de tecido, melhores resultados estéticos e conseqüente
 diminuição do trauma psicológico.

Resumo

Índice

Há pouco mais de uma década, importantes estudos randomizados comprovaram a
 eficácia do Tratamento Conservador do Câncer de Mama para tumores de pequeno
 tamanho. Este tipo de tratamento, composto da retirada da lesão com ampla margem
 de segurança, radioterapia da mama operada e esvaziamento axilar teria como



 objetivos a mesma eficácia terapêutica do tratamento radical e proporcionar à
 paciente um maior conforto psicológico graças à preservação da mama e de sua
 estética. 
Apesar disto, observou-se que tanto a cirurgia diagnóstica quanto curativa, adicionado
 os efeitos da radioterapia, poderiam acarretar defeitos de ordem estética na mama
 operada. A tentativa de encontrar aplicações de princípios e técnicas de cirurgia
 plástica mamária que pudessem ser utilizadas em concomitância com o tratamento
 oncológico, na tentativa de obter resultados estéticos os mais favoráveis possíveis,
 passou a ser motivo de preocupação e estudo de diversos autores.
Este trabalho mostra a experiência do autor na aplicação destas técnicas em uma série
 de 21 pacientes submetidas a cirurgia diagnóstica e terapêutica conservadora de
 lesões mamárias nos diversos quadrantes da mama. São descritas as técnicas
 utilizadas para corrigir defeitos nos quadrantes súpero-externos, superior, súpero-
interno, inferior, lateral e central, como foram aplicadas, suas limitações e os
 resultados.
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LEGENDAS

Índice

FIG1-A Mamoplastia Lateral

FIG1-B Técnica de Ching.

FIG1-C Técnica de pedículo inferior.

FIG1-D Técnica de remodelamento.

FIG1-E Técnica de plug-flap para quadrante súpero-interno.

FIG1-F Técnica de pedículo superior

FIG1-G Técnica de round block.

FIG1-H Técnica de plug-flap para quadrante central.

FOTO1 Pré e pós operatório de Mamoplastia Lateral à direita.

FOTO2 Pré e pós operatório de Mamoplastia pela técnica de Ching à esquerda.

FOTO3 Pré e pós operatório de mamoplastia com CAM em pedículo inferior bilateral.

FOTO4 Pós operatório de técnica de remodelamento para lesões em Quad. Sup. Int.

FOTO5 Intra e pós operatório de técnica de plug-flap para lesão em Quad. Sup-
interno. (Caso gentilmente cedido pelo Dr. José Carlos Daher).

FOTO6 Pré e pós operatório de mamoplastia com CAM em pedículo superior à direita.

FOTO7 Pré e pós operatório de mamoplastia com técnica de round-block à direita.

FOTO8 Pós operatório de quadrantectomia central reconstruída com reconstrução



 imediata do CAM pela técnica de plug-flap (caso que aguarda tatuagem do novo
 CAM).
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Reconstrução mamária imediata com implante anatômico expansor
 biodimensional® permanente: análise crítica.

Introdução:

Índice

Os avanços na abordagem do câncer de mama promoveram diagnósticos cada vez
 mais precoces e condutas cirúrgicas conservadoras  que preservam a pele, músculos e
 os linfonodos da axila, permitindo as reconstruções com implantes de silicone. A partir
 de 2002 começamos a utilizar os implantes anatômicos expansores biodimensionais®
 permanentes (IAEBP), modelo 150 da McGhan, nas reconstruções mamárias
 imediatas associadas ou não a rotação do retalho músculo-cutâneo do grande dorsal.

Casuística:

Índice

Dezesseis mulheres com idades entre 32 anos e 64 anos (média de 44anos) foram
 submetidas a reconstrução mamária imediata com os IAEBP no período de junho de
 2002 a junho de 2004.

Metodologia:

Índice

As indicações  para utilização dos IAEBP foram pacientes jovens, com tumores
 pequenos , axila livre de neoplasia, submetidas a mastectomias conservadoras e
 pacientes que não desejavam ou que não tinham condições clínicas de submeter-se a
 cirurgias prolongadas. O implante foi escolhido baseado no peso e volume da mama
 retirada e nas medidas do hemitórax. Nas pacientes em que utilizamos apenas o
 implante, este foi colocado abaixo do músculo peitoral maior na porção medial e

  



 abaixo do serrátil anterior na porção lateral, nos casos de rotação do retalho grande
 dorsal o implante foi colocado abaixo do peitoral maior e a porção lateral coberta com
 o músculo grande dorsal. A válvula foi posicionada no tecido celular subcutâneo na
 região axilar média e foram utilizados drenos fechados de sucção em todas as
 pacientes. A expansão foi iniciada no intra-operatório e semanalmente no consultório
 até a quarta semana de pós-operatório.

Resultados:

Índice

Dezesseis pacientes foram submetidas a reconstrução mamária imediata com o IAEBP.
 Em 12 pacientes utilizamos apenas o implante e em 4 pacientes foi utilizado o retalho
 músculo cutâneo do grande dorsal. O tempo cirúrgico variou de 90 minutos a 180
 minutos com período de internação médio de 3 dias, variando de 2 a 5 dias. O peso
 das mamas removidas variou de 320g a 1200g (média de 630g). O volume dos
 implantes variou de 295cc a 520cc. Não foram detectadas complicações imediatas.
 Como complicações tardias houve diminuição do volume da mama reconstruída em
 um caso, após 18 meses de pós-operatório, por provável perda de soro da porção
 expansora do implante e em um caso hiperemia persistente no polo inferior da mama
 reconstruída que surgiu após a quimioterapia.

Discussão:

Índice

As reconstruções mamárias com próteses são vistas por muitos cirurgiões plásticos
 como uma segunda opção. Aspectos oncológicos da doença  nos estimularam a usar
 os implantes como a melhor opção em muitas situações. As reconstruções mamárias
 não podem retardar o tratamento adjuvante como a quimioterapia, que deve ser
 iniciada até 28 dias após a mastectomia. Na casuística apresentada todas as pacientes
 foram liberadas para tratamentos adjuvantes no prazo ideal. Nos 16 casos não
 observamos necroses de retalhos, nem nódulos de necrose gordurosa no pós-
operatório tardio, que poderiam dificultar o diagnóstico de recidivas locais como
 acontece no TRAM.

Conclusões:

Índice

A técnica cirúrgica e o implante utilizado revelaram-se eficazes, seguros e com bons
 resultados estético .
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Reconstrução Mamária imediata com Implante Mamário de Silicone Submuscular

 

A reconstrução mamária ainda constitui um desafio ao cirurgião plástico. Seja no momento da
 reconstrução imediata, onde se deseja um menor trauma psicológico à paciente, seja num
 segundo tempo, onde o objetivo é tentar recompor uma perda ainda não superada. Nesse
 sentido, apresentamos uma técnica em que o objetivo principal é a reconstrução mamária
 imediata com prótese de silicone em pacientes submetidas à mastectomia total com ressecção
 econômica de pele e preservação do músculo peitoral maior. Foram selecionadas dez pacientes
 portadoras de neoplasia maligna com as seguintes características: carcinoma in situ e
 carcinomas com estadiamento I, sem proximidade com o músculo peitoral. Todas tiveram
 indicação de mastectomia total modificada com preservação do peitoral maior, definida pelo
 cirurgião oncológico. Previamente à cirurgia, era decidido sobre a realização ou não da
 mamaplastia da mama saudável, permitindo uma simetrização num primeiro tempo cirúrgico. O
 oncologista realizava então a mastectomia, mantendo uma quantidade adequada de pele para
 reconstrução. O músculo peitoral maior, mantido na ocasião da mastectomia, era então
 seccionado na sua inserção junto ao esterno e no encontro com a bainha anterior do reto
 abdominal, delimitando um espaço suficiente para a colocação da prótese mamária de silicone.
 Após a liberação do peitoral maior, utilizava-se um medidor para determinar o tamanho da
 prótese e a mesma era colocada abaixo do músculo, que era fixado radialmente.
 Ocasionalmente, o músculo não permitia uma cobertura completa da prótese e optava-se então
 por um retalho reverso do músculo serrátil. Foram utilizados implantes mamários de silicone,
 texturizados, com volume variando entre 350 e 450cc. Após o fechamento do músculo, os
 retalhos de pele eram suturados com pontos subdérmicos e intra-dérmicos contínuos. Dreno de
 sucção era mantido rotineiramente. Nos casos onde o complexo areolo-mamilar (CAM) não era
 preservado, a reconstrução era realizada três meses depois. As pacientes - em sua maioria -
 mostraram-se satisfeitas com o resultado estético da cirurgia, especialmente aquelas em que a
 simetrização era mais evidente devido à mamaplastia da mama contra-lateral. Quase todas as
 pacientes em que o CAM não foi preservado voltaram para a reparação posterior, outras não
 desejaram uma nova intervenção cirúrgica. Esta técnica normalmente permite uma reconstrução
 mamária adequada em um primeiro tempo cirúrgico de maneira segura, rápida e confortável
 para a paciente. Além do mais, evita a necessidade de outras mutilações como o TRAM e o
 retalho grande dorsal, permitindo um retorno mais precoce às atividades profissionais e ao
 convívio domiciliar.
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Reconstrução Mamária Imediata com Incisões Atípicas

Introdução 

Índice

As mastectomias tendem hoje a ser mais conservadoras. As técnicas de preservação
 de pele são cada vez mais utilizadas pelos mastologistas obrigando os cirurgiões
 plásticos a adotarem variadas abordagens de reconstrução. A discussão entre o
 paciente e a equipe medica multidisciplinar são fundamentais para o bom tratamento
 do câncer mamário. Reconstrução imediata e bom planejamento operatório são os
 fatores de maior importância para resultados estéticos melhores.     
O tratamento do câncer da mama ainda hoje e uma matéria muito discutida entre os
 especialistas. Desde a abordagem preconizada por Halstead no final do século XIX, as
 mastectomias evoluíram cada vez mais para cirurgia conservadora. Inicialmente como
 a cirurgia era o principal se não o único método eficiente para tratamento das
 neoplasias mamárias, esta era muito radical. Com o advento da quimioterapia e
 radioterapia como tratamento adjuvante, foi possível tratar as neoplasias de mama
 com cirurgias cada vez mais conservadoras. As técnicas cirúrgicas evoluíram para a
 preservação muscular e mais recentemente com preservação de pele, abordando-se o
 câncer loco-regionalmente.
Os tipos de abordagem regionais podem variar nas formas mais variadas possíveis
 com incisões totalmente atípicas. Com isso os mastologistas abriram um universo
 novo para a reconstrução mamaria, permitindo os cirurgiões plásticos a aplicarem
 novas abordagens à cirurgia de reconstrução mamária, ao reconstruir a mama através
 das mais variadas incisões de mastectomia.

Material e Método

Índice

O estudo apresentado emprega a utilização do retalho do músculo grande peitoral,
 associado ao implante mamário, nas reconstruções imediatas com preservação de
 pele. Foram realizadas 30 cirurgias em 2003 e a faixa etária dos pacientes variando
 entre 36 e 61 anos. A via de acesso das mastectomias foi adequada a cada caso, em
 função da localização do tumor e cicatriz prévia de biopsia em alguns casos. O
 músculo peitoral foi desenserido visando à ampliação da loja receptora e melhor
 cobertura do implante. Foram usados implantes revestidos com espuma de
 poliuretano.

Discussão

Índice

Nas reconstruções imediatas as discussões com o mastologista sobre as incisões
 devem versar sobre a maior preservação de pele possível, desde que oncologicamente

  



 adequado. A pele da mama é sempre a de melhor qualidade, desde que não haja
 radioterapia prévia.
Hoje com o a melhora dos métodos de diagnostico, a neoplasia de mama é identificada
 mais precocemente. Portanto as ressecções são mais conservadoras devido a tumores
 pequenos e também pacientes cada vez mais jovens.
O uso de radioterapia adjuvante permite uma ressecção conservadora com abordagem
 local. Nos casos em que não é necessária doação de pele e radioterapia a
 reconstrução com retalho de músculo grande peitoral é preferencial. A cicatriz
 resultante de um fechamento em bolsa de tabaco é substituída posteriormente pelo
 CAM, resultando em bom resultado estético. Já em casos onde é necessário a
 radioterapia  e doação de pele, a preferência é pelos retalhos do músculo grande
 dorsal com prótese ou músculo reto abdominal.
  A reconstrução imediata é sempre bem vinda. Ela evita o estigma de paciente
 mastectomizada. A paciente sofre menos com a mastectomia e o resultado alcançado
 muitas vezes e superior esteticamente a condição prévia da paciente. 
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Reconstrução mamária imediata: Retalho transverso do músculo reto
 abdominal x retalho do músculo grande dorsal associado à prótese.

Introdução:

Índice

 A reconstrução mamária imediata é uma excelente opção para reparação em casos de
 câncer de mama em estágios iniciais. Diversas são as técnicas de reconstrução
 mamária, podendo ser utilizado expansores de tecido, implantes mamários ou
 retalhos com tecido autógeno. O objetivo do nosso trabalho é avaliar as reconstruções
 mamárias imediatas, comparando o retalho transverso do músculo reto abdominal
 com a reconstrução com retalho do m. grande dorsal associado à prótese, avaliando
 as complicações e o resultado estético.

Materiais e Métodos:

Índice

Foram realizadas 32 reconstruções mamárias imediatas, em pacientes com câncer de
 mama onde o estadio máximo encontrado foi IIa, sendo 11 pacientes com retalho
 transverso do músculo reto abdominal e 21 com retalho do músculo grande dorsal
 associado ao uso de prótese de silicone. As pacientes foram submetidas a
 mastectomia periareolar ou mastectomia radical modificada.

Resultados:

Índice

 As reconstruções com retalhos do músculo reto abdominal monopediculado foram
 realizadas em 9 pacientes e bipediculado em 2 pacientes. O tempo cirúrgico médio da

  



 reconstrução foi de 4 horas e 30 minutos, 10 pacientes necessitaram ficar internadas
 em UTI por um dia e foram realizadas hemotransfusões em 6 pacientes.  Apenas 3
 pacientes apresentaram complicações, sendo uma necrose parcial do retalho (<10%),
 uma necrose da pele residual da mastectomia e uma hérnia de parede abdominal. Não
 houve nenhum caso de complicação sistêmica grave
 As reconstruções com retalhos do músculo grande dorsal e prótese tiveram um tempo
 cirúrgico médio de 3 horas e 15 minutos, apenas uma paciente necessitou ficar
 internada em UTI por um dia e recebeu hemotransfusão.  Apenas uma paciente teve
 complicação, sendo uma necrose da pele residual da mastectomia. Uma paciente
 apresentou como resultado desfavorável alargamento da cicatriz em área doadora do
 retalho. Não houve complicação sistêmica grave e nem necrose do retalho.

Discussão e Conclusão:

Índice

 Apesar da literatura citar o retalho transverso do músculo reto abdominal como
 primeira escolha, em nosso serviço observamos que o retalho do músculo grande
 dorsal por sua facilidade de execução, obteve menor morbidade, recuperação mais
 rápida, apresentando também bons resultados estéticos. Podendo então ser utilizado
 com maior freqüência, e não apenas em pacientes em que o retalho transverso do
 músculo reto abdominal estaria contra-indicado.
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Reconstrução Mamária: Estágio atual da técnica em Duplo V

Resumo

Índice

Os autores descrevem os princípios geométricos para realização de reconstrução
 mamaria com utilização dos retalhos cutâneos em duplo V, associados à implantação
 de prótese de mama, técnica desenvolvida e usada em 10 pacientes desde 1996. De
 fácil execução, os retalhos se caracterizam pela facilidade de transposição e rotação,
 boa viabilidade circulatória e por garantirem adequada forma e posicionamento da neo
 mama, cujo volume é garantido pelo implante mamário. Além dos bons resultados
 estéticos obtidos e cicatrizes dissimuladas, do ponto de vista funcional, os retalhos
 também oferecem maior mobilidade à região axilar outrora retraída. A técnica
 permite, ainda, a adequação da mama contralateral e a reconstrução do complexo
 aréolo-mamilar, em um único tempo, permitindo menor número de intervenções
 cirúrgicas, minimizando, desta forma, os traumas da esfera psico-emocional às
 pacientes portadoras de neoplasia mamária, vitimas das mutilações físico-psiquicas
 decorrentes das mastectomias. As mamas, consideradas como a identificação da
 sexualidade feminina, tem sido há vários anos um dos pontos principais de
 reconstrução na cirurgia plástica reparadora que se preocupa não só em devolver o
 volume ausente, mas também, em aliviar o estado emocional da mulher que enfrenta
 os sérios problemas advindos da amputação brusca a que foi submetida. Este tipo de
 cirurgia reconstrutiva apresenta uma diversidade de problemas, principalmente no
 que se refere à cicatriz e tecido circulante. Outro ponto de controvérsia diz respeito ao
 momento da reconstrução mamaria: imediata ou tardia. Na busca de uma técnica de
 reconstrução mamária com menores traumas cirúrgicos e, portanto, com menor
 espoliação físico-psiquica à paciente, retomamos o uso de retalhos cutâneos locais
 associados ao implante mamário. Este trabalho tem por objetivo apresentar nossa

  



 técnica, usada desde 1996 nos casos de reconstrução mamaria, com o emprego dos
 Retalhos Cutâneos em Duplo V - segundo princípios geométricos - associado à prótese
 mamária de silicone, com reconstituição do complexo aréolo-papilar e adequação da
 mama contralateral em um único tempo cirúrgico, permitindo contorno anatômico e
 harmonioso da nova mama, parede torácica e região axilar, com menor morbidade
 cirúrgica. Com esta técnica, foram operadas em nosso serviço, dez pacientes
 primariamente mastectomizadas devido à neoplasia de mama, submetidas a
 mastectomias radicais modificadas (mioconservadoras - Tipo Patey), apresentando,
 portanto, preservação da musculatura peitoral e esvaziamento ganglionar
 homolateral. A idade das pacientes variou de 36 a 65 anos. Todas as pacientes
 apresentavam-se em condições clinicas (ASA I) e tinham exames laboratoriais dentro
 da faixa de normalidade. Em nosso serviço, a mama contralateral (sã) é operada pela
 técnica de Cicatriz Vertical Única associada ou não à lipoaspiração superficial dos
 prolongamentos lateral e medial. Os drenos aspirativos são retirados no dia seguinte à
 cirurgia. Sob o ponto de vista estético, as formas de mama obtidas com este
 procedimento, aproximam-se muito da forma ideal do cone mamário esperado. As
 cicatrizes finais da zetaplastia acabam por se posicionar em posições estratégicas e
 dissimuladas. Estamos encontrando com a confecção de Retalhos Cutâneos em Duplo
 V, seguindo-se os princípios geométricos descritos, aliados à implantação de prótese
 mamaria, uma técnica cirúrgica de simples execução, baixa morbidade e baixos
 custos econômicos, o que garante à paciente os resultados estéticos e funcionais
 almejados, além de proporcionar grande ajuda na biosfera emocional.
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 Figura 1 - : Esquema de demarcação das linhas e distâncias descritas na técnica de



 Retalhos Cutâneos em Duplo V e marcação no intraoperatório.

 Figura 1 - : Esquema de demarcação das linhas e distâncias descritas na técnica de
 Retalhos Cutâneos em Duplo V e marcação no intraoperatório.

 Figura 2 - Incisão dos retalhos 1 e 2



 Figura 3 - descolamento da loja supra-facial para colocação da prótese mamária

 Figura 4 - transposição para sutura dos retalhos

 Figura - 1 paciente 65 anos submetida à reconstrução mamaria direita, com a técnica
 descrita (implante de 190cc). Visão frontal: pré, pós-operatório 2

 Figura 2 - paciente 36 anos submetida à reconstrução mamária direita, com a técnica
 descrita (implante de 165cc). Visão frontal: pré, pós-operatório 3
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Reconstrução Nasal Total: Técnicas cirurgicas utilizadas no Serviço de
 Cirurgia Plástica do HU/UFSC

INTRODUÇÃO

Índice

A região frontal tem sido reconhecida como o melhor substituto para a pele nasal
 devido a sua cor e textura. Bem vascularizado e situada adjacente ao nariz, ela é a
 área doadora ideal, tendo formação multilaminar, constituída de pele, tecido
 subcutâneo, músculo frontal e uma fina camada areolar (1). 
As origens da rinoplastia utilizando a região frontal são obscuras (1), mas as
 reconstruções nasais já vem sendo descritas desde cerca de 600A.C. por Sushruta na
 Índia (2). Em 1942 Converse descreveu o retalho de couro cabeludo e região frontal
 (3), o qual apesar das limitações veio a ser o mais comum método de reconstrução
 nasal durante a maior parte do século XX (1).
Visto a importância do assunto, este estudo teve como objetivo avaliar as técnicas
 cirúrgicas utilizadas e as principais complicações na evolução pós-operatória
 encontradas nas reconstruções nasais totais realizadas no Serviço de Cirurgia Plástica
 do Hospital Universitário-UFSC.

MATERIAIS E MÉTODOS

Índice

  



Foram pesquisados os prontuários dos pacientes submetidos a reconstrução nasal total
 de janeiro de 1997 a julho de 2004.

RESULTADOS

Índice

Foram encontrados 6 pacientes submetidos a reconstrução nasal total, sendo 4
 pacientes submetidos a confecção de retalho médio-frontal (66%), 1 submetido a
 confecção de um retalho de couro cabeludo e região frontal de Converse (17%), e 1
 submetido a confecção de um retalho microcirúrgico ante-braquial (17%).
Quanto as complicações foram identificadas apenas infecção local e extrusão de
 espícula óssea enxertada em um paciente, e extrusão de fragmentos de cartilagem
 enxertada em outro paciente, ambos submetidos a reconstrução nasal com retalho
 médio-frontal, não sendo encontrado necrose do retalho em nenhum dos 6 pacientes.

DISCUSSÃO

Índice

A região frontal é reconhecida como a área doadora preferida para reconstrução nasal
 (1), por isso a escolha deste local como fonte de retalho para a maioria dos pacientes
 deste estudo.
As complicações apresentadas são comumente encontradas nestes tipos de cirurgia,
 sendo que a ausência de necrose já foi relatada também em outros trabalhos (4).

CONCLUSÃO

Índice

A reconstrução nasal utilizando a região frontal como zona doadora foi o principal tipo
 de cirurgia utilizado neste estudo, apresentando um pequeno número de
 complicações.
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Fotos
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Pós-operatório tardio retalho frontal

Pré operatório retalho de couro cabeludo + região frontal (Converse)

Pós Operatório do primeiro estágio do retalho de couro cabeludo + região frontal
 (Converse)
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Reconstrução pós amputação traumática parcial da orelha: relato de caso.

Introdução

Índice

Os traumas de orelha não são incomuns e as formas de tratamento são variadas sendo
 que o tratamento microcirúrgico proporciona melhores resultados estéticos [1,2,4,5].
 Nos casos em que o fragmento amputado é usado como enxerto composto, como no
 caso do presente relato, observam-se, em sua maioria, resultados estéticos pobres
 em longo prazo [3,5].

Caso Clínico

Índice

Paciente J. L., masculino, 76 anos, diabético insulino-dependente, com história de
 lesão em orelha direita pós trauma contra porta de vidro que se estilhaçou.
 Apresentava-se clinicamente estável e com a orelha direita amputada em seu pólo
 superior, junto a fragmento de pele da região mastóidea de aproximadamente 6x4 cm
 (figuras 1, 2). 
Foi realizado reimplante do fragmento de orelha amputado como enxerto composto
 condrocutâneo sobre a área cruenta da mastóide (figura 3).  A pele da face posterior
 do fragmento foi retirada, sendo criadas múltiplas pequenas janelas na porção
 cartilaginosa, a fim de permitir o contato da pele da face anterior do fragmento
 amputado com o leito receptor sempre tomando-se o cuidado de não comprometer a
 forma da estrutura cartilaginosa. O fechamento da área cruenta da região da
 mastóide foi feito através de retalho de rotação de couro cabeludo da vizinhança
 (figura 3).

Resultado

Índice

Na 1ª semana do pós operatório houve sofrimento transitório do enxerto(figura 4).
 Após um mês de evolução o aspecto final, a despeito de certa atrofia de pele, é
 esteticamente aceitável (figuras 5 e 6) podendo ser melhorado mediante liberação da
 face posterior do fragmento reimplantado, com o emprego de um enxerto de pele no
 local, o que foi recusado pelo paciente.

Conclusão

Índice

A técnica empregada neste caso trata-se de uma variação do princípio de utilização do
 fragmento amputado como enxerto composto tendo sido realizadas múltiplas

  



 perfurações na face posterior da cartilagem. O resultado final mostrou-se satisfatório,
 com preservação da arquitetura do arcabouço cartilaginoso e da pele da face anterior
 de pós-operatório. Consideramos uma opção interessante para os casos de
 amputação parcial de orelha, em particular para os pacientes sem condições clínicas
 para suportar interventos de maior porte e em locais onde não existam recursos
 materiais e humanos para a realização do implante microcirúrgico.
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INTRODUÇÃO:

Índice

O principal objetivo da reconstrução palpebral em plano total, é a restituição da placa
 tarsal como estrutura de suporte adequado.

OBJETIVO:

Índice

Apresentamos um método simples e de fácil execução para reconstrução de defeitos
 em plano total de pálpebra inferior em um único tempo.

PACIENTES E MÉTODO:

Índice

Analisamos prospectivamente cinco pacientes operados no período de janeiro a julho
 de 2004 no Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora e Microcirurgia do Instituto
 Nacional de Câncer. Todos os pacientes eram de cor branca e a idade variou de 54 a
 68 anos. As lesões acometiam pálpebra inferior com tamanho variando entre 20 a 26
 mm em extensão e 3,0 a 5,0 mm em comprimento vertical. O enxerto pericôndrio-
cartilaginoso da concha auricular foi retirado mantendo-se o pericôndrio nas duas
 superfícies com o objetivo de auxiliar na fixação dos retalhos de cobertura(lamela
 anterior). Para reconstrução da lamela anterior foram utilizados retalhos de
 avançamento em três casos e de rotação e avanço tipo Mustardé em dois casos. 

RESULTADOS:

  



Índice

Não houve perda de enxertos nos casos apresentados. A epitelização do pericôndrio na
 superfície conjuntival ocorreu entre duas a quatro semanas. O resultados funcionais e
 estéticos foram avaliados como muito bons em quatro casos. Em um caso houve
 necessidade de reposicionamento do retalho cutâneo e encurtamento do enxerto,
 tendo evoluído satisfatoriamente CONCLUSÃO: O enxerto pericôndrio-cartilaginoso da
 concha auricular oferece um método simples, de fácil execução e em apenas um
 estágio de reconstrução da lamela posterior da pálpebra inferior. O pericôndrio
 substitutui a conjuntiva no pós- operatório recente, tornando possível a reepitelização.
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Caso 01 : intra-operatório.

Caso 02 : pós-operatório tardio.
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RELATO DE CASO

Índice

RLSS, 38 anos, sem co-morbidades. Há 7 anos iniciou tumoração de crescimento
 rápido em região malar direita, abaulando intra e extra-oralmente. Submetida em
 janeiro de 1998 a maxilarectomia parcial subperiostal por acesso gengivolabial pela
 equipe de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. O laudo histopatológico foi de osteossarcoma
 condroblástico. Apresentou recidiva clínica no ano 2002, sendo submetida
 maxilarectomia esquerda radical extendida, ressecção de parede inferior e medial de
 órbita esquerda, rinofaringe, palato duro, palato fibroso, assoalho da fossa cerebral
 anterior, dura máter, placa cribiforme, fossas nasais e musculatura mastigatória
 esquerda
Admitida na seção de cirurgia plástica apresentando grave deformidade, com
 afundamento total do terço médio da face, pirâmide nasal sem arcabouço ósseo,
 ausência de malares, zigomáticos e maxilares superiores (figura x).  Foi submetida à
 reconstrução tridimensional do terço médio da face com retalho microcirúrgico
 osteocutâneo de crista ilíaca. Realizada microanastomose termino-terminal entre
 artéria ilíaca circunflexa profunda e artéria facial e entre veia ilíaca circunflexa
 profunda e veia facial com fio Nylon 9-0. 
A retalho foi disposto por acesso médio labial da cirurgia anterior, de forma que a
 curvatura da crista ilíaca mimetizou a do terço médio da face, projetando o nariz. Uma
 ilha de pele formou o teto da cavidade oral. O tempo cirúrgico foi de 6 horas. A
 paciente evolui bem tendo alta no 7o dia pós operatório. 

DISCUSSÃO

Índice

Embora os defeitos oncológicos de cabeça e pescoço representem um espectro
 complexo de perda tecidual, a literatura confirma que técnicas microcirúrgicas levam
 a resultados favoráveis, com altas taxas de sucesso e morbidade aceitável. Os
 defeitos de terço médio da face encontram-se entre os de mais difícil reconstrução,
 dada a variedade de estruturas e tecidos presentes (mucosa, osso, músculo, tecido
 subcutâneo, pele) e o caráter tridimensional do defeito cheio de relevos e nuances.

  



 Além disso, sua posição de destaque na face dificulta a camuflagem de cicatrizes e
 abaulamento e exige maior refinamento na reconstrução.
Trazemos o caso de uma paciente com grave seqüela pós-ressecção tumoral, que
 apresentou melhora dramática após a reconstrução, permitindo a reintegração na
 sociedade e a retomada de suas atividades normais. 

CONCLUSÃO

Índice

O retalho livre de crista ilíaca representa uma excelente opção para a reconstrução de
 defeitos complexos do terço médio da face, sendo um retalho extremamente confiável
 e exeqüível dentre a gama de retalhos microcirúrgicos disponíveis. Ele promove
 ótimos resultados estéticos e funcionais, além de permitir a reabilitação oral com
 implantes osteointegrados.
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Recontrução de Extensas Ressecções com Retalho Miocutâneo Vertical do
 Reto Abdominal

INTRODUÇÃO:

Índice

Os estudos de Drever,(1970), Holstrom (1977), Robins (1979) originaram a idéia do
 uso do retalho miocutâneo vertical do reto abdominal (VRAM)  para a reconstrução
 mamária pós mastectomia(1,2). Este retalho foi aperfeiçoado por Hartampf (1982),
 Marino (1981) e Diner (1982) (1), popularizando sua utilização. Com o avanço do
 conhecimento da anatomia deste retalho, suas aplicações foram ampliadas para
 reconstruções torácicas, abdominais, lombares, inguinais e perineais (2,3,4,5).
O retalho miocutâneo vertical do reto abdominal (VRAM) é classificado como tipo II de
 Mathes e Nahai (3), por apresentar dois pedículos principais (Vasos Epigástricos
 Superiores e Epigástricos Inferiores). Seu arco de rotação permite transposição para a
 região torácica, mamária e parede abdominal superior, quando baseado em seu
 pedículo superior. A transposição baseada nos pedículos inferiores permite
 reconstrução da parede abdominal, região lombar, inguinal e perineal (4,5).
Toda a pele da parede abdominal recebe vasos perfurantes diretos do músculo reto
 abdominal, permitindo a doação de grande quantidade de tecido miocutâneo para a
 reconstrução de extensas áreas de ressecção em locais de abrangência de seu amplo
 arco de rotação,

MATERIAL E MÉTODOS:

Índice

O presente estudo apresenta oito casos em que foi utilizado o VRAM para reconstrução
 torácica (sete casos) e um caso para a região inguino-crural, realizados no período de
 1999 a 2004. Sete casos câncer de mama, sendo um tumor de mama inflamatório,
 quatro Carcinomas Ductal Infiltrante (CDI) extenso de mama(fig. 1,2), um sarcoma
 (fig.3,4),  e um caso e tumor de CDI recidivado em parede torácica (toracectomia)
 com VRAM de pedículo superior. E, um caso de sarcoma recidivado de partes moles de
 região inguino-cural e perineal (fig.5,6). Foram, realizadas seis mastectomias radicais
 modIficas, uma toracectomia e uma ressecção extensa de sarcoma de partes moles.

DISCUSSÃO:

Índice

Após a ressecção dos tumores pelo cirurgião oncológico, procedemos a realização do
 VRAM em tempo único, com a marcação da área doadora em forma de elipse vertical
 sobre o músculo reto abdominal ipsilateral. Iniciamos com incisão cutânea na projeção
 da borda lateral do músculo reto abdominal até o nível da aponeurose posterior da

  



 bainha dos retos, preservando-a, seguindo o descolamento do reto abdominal até a
 linha Alba. A seguir procedemos a incisão medial, preservando 2 cm de aponeurose
 anterior, unindo ao descolamento prévio , completando a liberação do reto de seu
 leito. Procedemos à secção do músculo reto em nível superior ou inferior dependendo
 da área a ser reconstruída, sempre preservando a bainha anterior do reto abdominal
 ao nível da arcada de Douglas. Em todos os casos o fechamento da parede abdominal
 foi direto com fio Mononylon®, 2-0, sem necessidade do uso de tela de reforço. O
 fechamento do TCSC e pele foi realizado com avançamento das áreas adajcentes,
 suturando planos da Fáscia de Scarpa, subdérmicos e pele. Drenagem de sucção em
 todos os casos. Foram realizados retalhos de até 15X27 cm sem ocorrência de
 necroses. Apenas um caso de sero-hematoma infectado, com resolução após punção e
 antibióticos.

CONCLUSÃO:

Índice

Concluímos que o uso do VRAM permite a cobertura de grandes áreas de ressecção na
 área de seu arco de rotação, inferior e superior, com segurança vascular, boa
 evolução pós-operatória, com baixos índices de complicação.
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Índice

1. Cormack,CC., Lamberty, HG.. The vascular territories and the clinical           
 application to the planning the flaps. In: Cormack, CC. Lamberty, HG. The Arterial
 Anatomy Of Skin Flaps. Edinburgh, London, Melbourne, New York: Churchill
 Livinvstone; 1986. p. 266 – 270. 
2.Daniel, RK., Kerrigan, CL., Principles and Physiology of Skin Flap Surgery. In:
 McCarthy, JG, Plastic Surgery. Vol 1 General Principles. Philadelphia, London, Toronto,
 Montreal, Sydney, Tokyo: W.B. Saunders Company;1990. p. 396-397           
3.Block, RJ. Anatomia Vascular dos Músculos :Classificação e Aplicação.In: Block, RJ.,
 Andrews, JM., Chem, RC, Azevedo, J.F., Psilakis, JM., Santos, IDAO. Atlas
 Anatomoclínico dos Retalhos Musculares e Miocutâneos. São Paulo: Rocca; 1984. p.49
 – 55.
4.Deo, SV, Nootan, KS., Niranjan, B, Dinesh, K..  Vertical rectus abdominis
 myocutanus flap cover for lower abdomen,chest wal, groin and thigh defects
 following  resection of  maligniant tumors. Indian J Cancer. 2001; 38(1): 33-7.
5.Ramalho,AAL, Vieira, RC, Vieira, VJ, Souza, RC.Reto Abdominal com ilha cutânea
 vertical para reconstrução de nádega e períneo, mergulhado pelo abdômen: relato de
 caso. Rev Soc Bras Cir Plast, 1992;  7 (1.2,3):37 –40.

 



 figura 01

 figura 02



 figura 03

 figura 04



 figura 05



 figura 06



  Índice
   resumo | material_e_métodos | bibliografia | legendas |

 
  RECONTRUçãO PENIESCROTAL – ALTERNATIVA DE REPARAçãO

 
  Autor:
   Luciano Borin Pacheco
  Descrição:
   M.D.- Médico Residente do 4º ano de Cirurgia Plástica da PUCSP (Sorocaba) - Serviço
 Prof. Linneu Mattos Silveira. Regente: Prof. Dr. Hamilton Aleardo Gonella. Endereço: Rua
 Capitão Augusto franco, 83, ap. 104, Vl. Amélia, Sorocaba, SP, CEP: 18032-615, Tel.
 (15) 8111-9742.

 
  Co-autores:
   Alexandre Ramos Rocha
    Marlon Alexies Azevedo Barbosa
    Martin Alonso Taboada Garcia
    Hamilton Aleardo Gonella
    

 
   Descritores
  Alternativa De Reparação

 

Reconstrução peniescrotal - alternativa de reparação

Resumo

Índice

Os traumas na região peniescrotal são de importante relevância, pois remetem o
 paciente à disfunção sexual importante, esterilidade permanente e/ou transitória,
 perda da auto-estima, defeito estético relevante e de relativa ocorrência nos dias
 atuais. 
Este relato de caso remete à uma situação delicada em um paciente jovem (19 a),
 com avulsão total de bolsa escrotal e testículo direito, ígido, ativo e sem prole
 constituída.

Material e métodos

Índice

Procuramos mostrar através deste uma alternativa na reparação do defeito
 apresentado, tomando extremo cuidado com a manutenção da função testicular e
 procurando demonstrar a não necessidade da descrição literária consultada que
 sugeria colostomia, através da utilização de enxertia de pele e rotação de retalho
 miocutâneo regional (grácil), baseado em pedículo arterial superior (aa. Femoral),
 bilateralmente.
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Legendas

Índice

Fig.1 trauma peniescrotal na fase aguda com avulsão de bolsa escrotal e perda
 substancial importante em toda região.

Fig.2 alocação de testículo remanescente em raiz medial da coxa esquerda e sutura de
 tecido dérmico remanescente.

Fig. 3 fechamento por segunda intenção, relocação de testículo na raiz da coxa e
 autonomização do retalho.

Fig. 4 rotação do retalho para reconstrução do neoescroto.

Fig. 5 po de 7 dias da rotação do retalho.

Fig.6 po tardio da penúltima cirurgia com preservação da função testicular.

 

 Figura 1 - Trauma peniescrotal na fase aguda com avulsão de bolsa escrotal e perda
 substancial importante em toda região.



 Figura 2 - Alocação de testículo remanescente em raiz medial da coxa esquerda e
 sutura de tecido dérmico remanescente.

 Figura 3 - fechamento por Segunda intenção, relocação de testículo na raiz da coxa e
 autonomização do retalho.



 Figura 4 - rotação do retalho para reconstrução do neoescroto

 Figura 5 - PO de 7 dias da rotação do retalho



 Figura 6 - PO tardio da penúltima cirurgia com preservação da função testicular.
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Rejuvenation of the Midface: a Simplified Subperiostal Cheek Lift in a
 Transblepharoplasty Approach

Aesthetic changes of the aging midface are characterized by a prolaps of the orbital
 fat, descent of the malar fat pad, accentuation of the orbital  rim and deepening of the
 nasolabial fold. Surgical techniques to address these facial aging changes involve,
 next to endoscopic approaches, a transblepharoplasty subperiostal dissection with
 suspension of the cheek mass to the orbital rim. In attempt to prevent postoperative
 scleral show or ectropion, a canthoplasty or canthopexy is normally included in the
 procedure. 
Our objective is to describe a simplified subperiostal transblepharoplasty cheek lift
 without routine canthoplasty or canthopexie. Key points of our technique are a limited
 subperiostal dissection, release of the arcus marginalis, a subperiostal positioning of
 the orbital fat and an orbicularis muscle flap which is pulled upward in a superior and
 lateral vector. A submuscular tunnel is created, which leads to the superior orbital
 rim, where the muscle flap is fixed to the periosteum of the orbital rim, providing a
 stable and efficient upward positioning of the midfacial soft tissue. The combination of
 subperiostal positioning of the orbital fat and fixation of the cheek mass in an
 superolateral vector provides an aesthetically pleasing contour to the malar area,
 improves  the position of the nasojugal fold, restores projection above the zygomatic
 arch and improves the appearance of the nasolabial fold.
We demonstrate technical details of  our simplified approach to transblepharoplasty
 subperiostal rejuvenation which does not require routine canthplasty or canthopexy,
 nor further postoperative treatment, reducing additional possible complications and
 achieving pleasing aesthetic results.
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Fig. 1 - 2: 5 month result of a 54-year old woman who had an upper blepharoplasty
 and a subperiostal transblepharoplasty cheek lift

Fig 3: Subperiostal pocket. Fig. 4: Release of the orbital fat. Fig. 5: Orbicularis muscle
 flap with submuscular tunnel, leading to the superior orbital rim
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Rejuvenescimento cutâneo usando luz intensa pulsada

INTRODUÇÃO:

Índice

O fotoenvelhecimento cutâneo encontra-se entre os principais motivos que levam as
 pacientes ao consultório de cirurgia plástica na atualidade. Os autores expõem sua
 experiência com luz intensa pulsada (IPL - Intense Pulsed Light), um recente método
 não-cirúrgico que atua sobre as principais características da pele envelhecida1: rugas,
 textura cutânea, pigmentação irregular e telangiectasias.

OBJETIVOS:

Índice

Apresentar nossa experiência inicial no tratamento do fotoenvelhecimento cutâneo da
 face, mãos, pescoço e colo.

PACIENTES E MÉTODO:

Índice

Cinqüenta e cinco pacientes consecutivos com diferentes estágios de
 fotoenvelhecimento foram tratados em 3 ou mais sessões de 30 minutos cada (em
 média), em regime ambulatorial, após uso de anestésico local em forma de creme,
 dos quais 30 trataram a face, 15, as mãos, 8, o colo e 2, a face e o pescoço. A
 necessidade de mais de 3 sessões era discutida com a paciente e realizada em comum
 acordo.

RESULTADOS:

Índice

Todos os parâmetros cutâneos avaliados mostraram melhora significativa na avaliação
 dos autores em mais de 90% dos pacientes após 3 sessões. Não tivemos nenhuma
 das complicações significativas como as descritas na literatura: cicatrizes, eritema
 prolongado ou hipocromias.

DISCUSSÃO:

Índice

  



Os resultados desfavoráveis obtidos com o uso dos peeling químicos e com o  laser ,
 principalmente com o laser de CO2, fez com que novas tecnologias, mais seguras e
 baratas, surgissem. O IPL, realizado ambulatorialmente, permite ao paciente retomar
 suas atividades do dia-a-dia logo após o tratamento, sem necessidade de ausentar-se
 do trabalho, com uma taxa de complicação menor do que os outros referidos
 tratamentos2.

CONCLUSÃO:

Índice

A luz intensa pulsada mostrou-se um método não-invasivo efetivo e seguro para o
 tratamento do fotoenvelhecimento cutâneo.
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Residência Médica em Cirurgia Plástica: Teoria, Prática e Ética.

Introdução

Índice

A Cirurgia Plástica tem sido uma especialidade que vem crescendo muito nos últimos
 anos, a procura de novos médicos buscando a especialização nesta área está
 aumentando cada vez mais. Não se sabe o por quê deste aumento: se pela qualidade
 de vida, se pela arte de reparar, se pela fama ou pelo lado financeiro talvez. Mas o
 que realmente é importante para a sociedade é onde estes cirurgiões plásticos estão
 se formando? O quê a eles tem sido ensinado? Quão qualificado tecnicamente eles
 estão? Estas perguntas têm respostas difíceis de serem confirmadas; Um grande
 número de serviços de cirurgia plástica tem se formado, tanto em universidades
 quanto em hospitais e clínicas particulares, mas será que estes serviços estão
 realmente formando um verdadeiro cirurgião plástico? Bom tecnicamente,
 responsável, humano e ético com seus pacientes? Foi com o propósito de melhorar
 esta situação que este tema foi abordado. Através da apresentação do novo serviço
 de cirurgia plástica da Clínica Fluminense de Cirurgia Plástica, queremos exemplificar
 um serviço que forme cirurgiões aptos a desenvolverem seus compromissos com o
 paciente, com a medicina, com a cirurgia plástica e com a ética médica, mostrando
 nossa grade de atividades práticas e teóricas, bem como a rotina dos residentes
 durante os três anos de formação.

A Estrutura

Índice

A Clínica Fluminense é uma instituição privada, localizada em Niterói-Rj, credenciada
 pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
 desde 1977, constituindo-se desde então em um serviço de residência médica em
 Cirurgia Plástica, com formação de aproximadamente 80 profissionais entre brasileiros
 e estrangeiros. Conveniado a Clínica e fazendo parte do Serviço estão os Hospitais
 Orêncio de Freitas, Infantil Getúlio Vargas Filho, Centro Previdenciário de Niterói e o
 Estadual Azevedo Lima.

Corpo Docente

Índice

  



O Serviço conta com profissionais experientes, todos membros titulares da Sociedade
 Brasileira de Cirurgia Plástica, com larga vivência em diversos campos da cirurgia
 plástica. Regente: Prof. Ronaldo Pontes; Co-Regente: Dr. Everardo Abramo e Dr.
 Ramil Sinder; Presidente do Centro de Estudos: Dr. Everardo Abramo; Staffs: Dra.
 Gisela Pontes; Dr. Affonso Accorsi Jr.; Dr. Carlos Caldas; Dr. Luiz Pimentel; Dr.
 Rubem Bartz; Dr. Rubem Moreira Leite.

Residência

Índice

Admissão dos Residentes: É realizada através de concurso aberto a todos os médicos
 com experiência mínima de dois anos em cirurgia geral em nosso País. A seleção é
 feita em três etapas: Prova teórica, análise curricular com entrevista e prova prática.
 Número de Residentes: Um total de nove residentes. Rotina Teórica: Realizada
 através de Aulas semanais (5ª.Feira), sessão clínica com plano cirúrgico (6ª. Feira),
 workshops e palestras mensais, curso integrado da SBCP-Rj (4ª. Feira) e estímulo a
 publicações e trabalhos científicos.

Rotina Prática

Índice

R-1àComparecimento a Clínica pela manhã para participação nas cirurgias. A tarde
 realiza curativos e pequenas cirurgias a nível ambulatorial no Centro Previdenciário de
 Niterói. É o responsável pela documentação científica das cirurgias da clínica. 
  
R-2àSubdivididos comparecem em esquema de rodízio mensal a Clínica, ao Centro
 Previdenciário de Niterói e aos Hospitais - Orêncio de Freitas / Azevedo Lima / Getúlio
 Vargas Filho. Ano dos estágios fora do serviço. Responsável por cirurgias de médio
 porte, infantil e emergência, bem como ambulatórios/consultas. *Residente chefe.
 
R-3àSão os responsáveis pelo andamento do serviço, realizam cirurgias de grande
 porte na Clínica e no Hospital Orêncio de Freitas. Auxiliam os residentes do segundo
 ano em cirurgias de médio porte. Participam do ambulatório/consultas e são os
 responsáveis pelo agendamento das cirurgias. 
 
Conclusão

Índice

Demonstrado o serviço e ciente de que ainda temos pontos que devem ser
 melhorados, esperamos ter levantado a importância do tema e incentivando outros
 serviços a buscarem a excelência no treinamento destes novos cirurgiões plásticos.
 Vale salientar a importância da vontade, atitude e amor à profissão e ao ensino que se
 deve ter ao se envolver com um serviço de residência médica.
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Ressecção  de Assoalho da Órbita e de Pálpebra Inferior por Exérese Tumoral 
 (Relato de Caso)

 

Introdução.

Índice

Há um provérbio japonês que diz os olhos são o espelho da alma, revelando nossas
 emoções, tristezas, felicidades, pensamentos, verdades ou mentiras.   Historicamente,
 enoftalmia foi descrita pelo inglês William Lang em 1888 e detalhes anatômicos da
 órbita pelo francês Felix LeGrange em 1915 em Bordeux.
Raimund Pfeiffer , oftalmologista no Hospital Presbiteriano de Colúmbia em Nova York,
 propôs em 1942 a teoria da fratura hidráulica.  Uldis Bite e Ian Jackson produziram a
 primeira análise quantitativa do volume orbitário, documentando que o aumento da
 cavidade óssea orbitária mais do que a atrofia de gordura intraorbitária  era o
 principal mecanismo de enoftalmia.   Leo Koorneeff, oftalmologista, descreveu o
 sistema ligamentar da órbita e sua importância no desenvolvimento de diplopia no
 trauma.    Nick God relacionou o sitema muscular extra-ocular no trauma que
 juntamente com o professor Paul Manson no Hospital da Jonhs Hopkins, em
 Baltimore, puderam engrandecer o tratamento das distopias oculares e suas
 conseqüências funcionais nas reconstruções de órbita.
Acredita-se, atualmente que a aparência facial é sempre o resultado da combinação
 entre as estruturas ósseas e o tecido frouxo.   John Philips da Universidade de
 Toronto, escreveu a importância do reposicionamento dos tecidos moles em extrações
 ósseas da face fato já realizado e observado por Monastério.
Para o tratamento da enoftalmia Bryon Smith, Monastério, Kawamoto e Wolfe
 propuseram diferentes métodos para o reposicionamento do globo ocular.
Dr. Paul Manson conclui em sua grande experiência que função visual, diplopia e
 estética são problemas separados; quanto melhor a reconstrução da forma e tamanho

  



 corretos da órbita baseado na anatomia detalhada, melhores os resultados.
Apresentamos um relato de caso onde foi realizada a exérese tumoral com excisão
 completa da pálpebra inferior e do assoalho da órbita.

Discussão

Índice

M.D.P., 82 anos de idade, apresentando história de aparecimento de tumor em região
 da pálpebra inferior com crescimento progressivo há 2 anos (fig1).   Negou: diabetes
 mellitus, hipertensão arterial, distúrbios da visão.
Realizado exérese ampla da lesão (fig.2) com exame anátomo-patológico de
 congelação - carcinoma basocelular -  em tempo cirúrgico com comprometimento de
 margem profunda e extensão da margem com retirada do assoalho da órbita, região
 maxilar - com abertura do seio maxilar -  e porção do arco zigomático (fig.3).
Optado por reconstrução com retalho cervicofacial baseado inferolateralmente com
 dissecção subplatismal com preservação dos ramos do n. facial para recomposição da
 região palpebral inferior (fig.4).   Realizado pontos de fixação ao osso nasal e parede
 lateral da órbita para sustentação do retalho.   Não procedemos com a reconstrução
 do assoalho orbitário neste tempo cirúrgico (fig.5).
Assim descrevemos, frente à discussão da necessidade da reconstrução de todo
 aparato ósseo orbitário para melhor resultado estético e funcional, um caso de
 ressecção do assoalho orbitário com a paciente evoluindo no pós operatório precoce
 sem enoftalmia ou diplopia referida e ainda com um resultado estético aceitável
 (fig.6).
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Ressecção ampla e reconstrução imediata no tratamento do
 dermatofibrossarcoma protuberans

Introdução

Índice

O dermatofibrossarcoma protuberans (DFSP) é um sarcoma de partes moles raro,
 originário da derme, representando 1% de todos os sarcomas. Trata-se de uma
 neoplasia localmente agressiva, com baixas taxas de metástases. O tratamento de
 escolha é a ressecção cirúrgica com margens amplas, pois taxas de recidivas entre 24
 e 60%(1) são observadas quando se opta pela ressecção com margens conservadoras
 ou indefinidas.
Este trabalho tem como objetivo destacar a importância do uso de técnicas de
 reconstrução em cirurgia plástica, possibilitando ressecção ampla da lesão tumoral e
 maior probabilidade de cura oncológica.

Material e Método

Índice

Entre novembro de 2002 e junho de 2004, três pacientes com diagnóstico de DFSP
 foram atendidos em nosso serviço. Dois pacientes eram do sexo feminino e o outro do
 sexo masculino. Duas lesões eram localizadas em tronco e outra na face. As lesões
 em tronco foram ressecadas com margens amplas laterais de 3cm, margens
 profundas interessando a camada mais profunda sem comprometimento macroscópico
 e exame de congelação negativo. O tumor em face foi ressecado através de cirurgia
 micrográfica de Mohs. Não houve evidências de acometimento linfonodal e metástases
 à distância. A reconstrução das lesões em tronco foi realizada com retalhos
 miocutâneos de grande dorsal (Figuras 1 e 2). Para a reconstrução facial utilizamos

  



 um retalho de Esser.

Resultados

Índice

O diagnóstico de DFSP foi confirmado nos três pacientes através de técnica de
 imunohistoquímica (CD 34 +). Um dos pacientes com lesão em tronco apresentou
 neoplasia coincidente com a linha de ressecção em margem cirúrgica profunda, junto
 ao periósteo da escápula. Optou-se por complementação do tratamento com
 radioterapia. O tempo médio de internação foi de 3 dias. Até a presente data nenhum
 dos pacientes apresenta sinais de recidiva do tumor.

Discussão

Índice

A importância do tratamento cirúrgico com margens ampliadas para o DFSP é
 fundamental para o sucesso do tratamento(2). A cirurgia micrográfica de Mohs,
 principalmente nos casos em que se deseja menores alterações estéticas, também é
 descrita, observando-se taxas médias de recidiva de 2,3% (3).
Como a ressecção com margens amplas é a pedra fundamental para o tratamento do
 DFSP, o uso de técnicas adequadas de reconstrução ganha destaque para a correção
 dos defeitos de partes moles resultantes. A dificuldade de reconstrução não pode
 representar um impedimento para uma ressecção oncológica agressiva.
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Ressecção de Nevo pigmentado congênito gigante e reparação com pele
 artificial

Introdução:

Índice

O manejo dos pacientes com nevo pigmentado congênito gigante pode representar um
 desafio. O desenvolvimento da pele artificial para tratamento de perdas cutâneas
 trouxe uma nova opção na cirurgia plástica reconstrutiva.

Objetivos:

Índice

Apresentar uma opção de tratamento para pacientes com nevo pigmentado congênito
 através de ressecção e reparação com pele artificial e enxerto de pele autógena.

Material e Método:

Índice

Relato de caso e revisão da literatura.

Relato de Caso:

Índice

Paciente masculino, 14 anos, branco, procurou atendimento por NPCG no antebraço
 direito com dimensões de 20x22 cm. Foi submetido à ressecção completa da lesão. A
 reparação imediata foi realizada através de aplicação de matriz de regeneração

  



 dérmica no leito tecidual. Em quatorze dias a membrana de silicone que reveste o
 material foi retirada e substituída por enxerto de pele parcial retirado da coxa, com
 completa integração.        

Discussão:

Índice

O enxerto de pele sobre tecidos não-dérmicos, leva a uma contração intensa do tecido
 transplantado e suas cicatrizes, deixando resultados muito aquém do esperado1.
A matriz de regeneração dérmica leva à formação de uma derme normal, ao invés de
 um tecido cicatricial. A camada de colágeno serve como uma matriz para a migração
 de fibroblastos, macrófagos, linfócitos e células endoteliais. Como resultado, temos o
 desenvolvimento de uma matriz de colágeno endógena, enquanto a matriz artificial
 aplicada é degradada em aproximadamente trinta dias. A contratura cicatricial
 resultante após o enxerto de pele sobre essa nova derme, é menor do que se o
 mesmo fosse aplicado diretamente na ferida, o que resulta em melhores propriedades
 mecânicas e estéticas da cicatriz. 1;2;3;4  Concluí-se, dessa forma, que o INTEGRA®
 mostra-se como mais uma opção para o tratamento de NPCG, os quais, pelos grandes
 defeitos gerados pela ressecção e escassez tecidual para a devida reparação podem se
 constituir num desafio cirúrgico.

Referências:

Índice
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Figuras:

Índice

Fig.1e2 -Pré-operatório. Faces ventral e dorsal   

Fig.3 -Pós-operatório imediato da aplicação do INTEGRA®

Fig.4e5 -Décimo-quarto dia de pós-operatório do enxerto de pele.
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Ressecção do segmento medial infra-umbilical em abdominoplastia sem
 deslocamento

Resumo

Índice

O autor descreve uma apresentação de casos, utilizando a técnica de sistema vascular
 fechado, descrita por Avelar (1). Introduz uma modificação na preservação deste
 sistema vascular, que permite uma plicatura ampla e adequada da fáscia muscular
 abdominal. Esta modificação tem sido importante para a obtenção de resultados
 estéticos semelhantes àqueles conseguidos com a  técnica clássica, de Callia (2), em
 relação a plicatura, acrescidos do benefício de uma lipoaspiração ampla, em toda a
 extensão do abdome e flancos, melhorando o resultado final, sem formação de
 seromas e sem a necessidade de utilizar drenos.

Introdução

Índice

A abdominoplastia, cirurgia estética do abdome, tem passado por uma verdadeira
 ebulição em sua evolução nos últimos três anos, graças às idéias, sobre sistema
 vascular fechado, publicadas por Avelar (1). Relata Sinder (5) que as primeiras
 publicações sobre abdominoplastia foram feitas por Demars e Marx em 1890,
 contudo, esta cirurgia se estabilizou como uma técnica que traria muitos benefícios
 estéticos e funcionais, às pacientes, com a tese de doutoramento defendida por Callia
 (2), em 1965. Durante quase quatro décadas, as abdominoplastias foram, mormente
 em nosso país, realizadas por esta última técnica, com resultados satisfatórios, porém
 com complicações, como os seromas, que tornavam o pós-operatório trabalhoso e
 com  revisões cirúrgicas freqüentes, quando comparadas com as outras cirurgias
 plásticas. No Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica de Videoendoscopia, Saldanha
 (4) mostrava a possibilidade de ampliação na retirada da pele infra-umbilical, em toda
 a amplitude do abdome, mantendo parte do sistema vascular do retalho abdominal
 supra-umbilical, utilizando a lipoaspiração, sem descolamento amplo, como descrito
 por Avelar (1). Imediatamente iniciamos nossa conduta na cirurgia estética do
 abdome, que descreveremos neste trabalho, associando e ampliando as idéias
 referidas acima, com a secção, em toda a extensão da plicatura, do sistema vascular
 fechado, na sua parte medial, sem prejuízo do mesmo, restabelecendo sua conexão e
 mantendo sua função.
A associação da abdominoplastia com lipoaspiração e o sistema vascular fechado
 melhorou em muito os nossos resultados, além de reduzir as complicações e as
 revisões destas cirurgias.

Discussão

Índice

  



A recomendação de manter o sistema vascular fechado, sem os amplos descolamentos
 de pele que se fazia, podendo associar esta cirurgia com uma lipoaspiração
 tradicional, sem a limitação antes necessária, pela redução do aporte vascular ao
 retalho cutâneo, publicada por Avelar (1), realmente representa um passo histórico,
 na evolução da técnica de abdominoplastia. Contudo, acreditamos que contribuímos
 no sentido de minimizar o acúmulo de tecido conjuntivo sub-dérmico  sem a
 necessidade de plicá-lo, salvaguardando, ainda mais o sistema vascular, com todos os
 seus benefícios (1), tão bem descritos e defendidos por autores que nos antecederam
 (fig.1). Conseguimos melhorar os nossos resultados (fig. 2) e minimizar as nossas
 complicações com esta conduta, sem a necessidade da utilização de drenos e sem a
 formação de seromas, que era uma complicação muito constante, quando fazíamos
 abdomes com amplos descolamentos de pele.

Conclusão

Índice

Concluímos que as técnicas desenvolvidas por Callia (2), Illouz (3) e Avelar (1) nos
 últimos cinqüenta anos foram as mais importantes contribuições à técnica de
 abdominoplastia.
Concluímos, também, que a mesclagem das idéias destes três autores, associadas à
 conduta por nós descrita, neste trabalho, proporcionou uma melhora significativa nos
 nossos resultados de abdominoplastia. Houve uma significativa redução da maior
 complicação que nós tínhamos - o seroma - e uma agradável delineação estética, que
 muito tem contribuído para a satisfação final dos pacientes e do cirurgião.
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Legendas

Índice

Fig.1a - Esquema mostrando o planejamento cirúrgico.

Fig.1b - Início da cirurgia com lipoaspiração com manutenção do sistema vascular
 fechado e do fuso medial infra-umbilical.

Fig.1c - Ressecção do fuso medial infra-umbilical até a fáscia muscular abdominal que
 será ampliado, em sua dissecção, até o apêndice xifóide túnel para plicatura.

Fig.1d - Após a plicatura a malha do sistema vascular fechado fica toda fechada, sem
 "espaço morto".

Fig.2a - Pré-Op.

Fig.2b - Pós-Op. 6 meses

 



 Fig. 1.a - Esquema mostrando o planejamento cirúrgico.

 Fig. 1.b - Início da cirurgia com lipoaspiração com manutenção do sistema vascular
 fechado e do fuso medial infra-umbilical.



 Fig.1.c -Ressecção fuso medial infra-umbilical até fáscia muscular abdominal que será
 ampliado,sua dissecção,até apêndice xifóide túnel p/ plicatura.



 Fig. 1.d - Após a plicatura a malha do sistema vascular fechado fica toda fechada,
 sem "espaço morto".

 Fig. 2.a - Pré-Operatório



 Fig. 2.b - Pós-Operatório 6 meses
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Ressecção Segmentar do Ramo Lateral da Cartilagem Alar
INTRODUÇÃO

Índice

A correção de deformidades da ponta nasal requer acesso ao terço inferior do nariz2.
 Tanto a abordagem aberta quanto a fechada permitem modificação da anatomia da
 ponta nasal e excelentes resultados podem ser obtidos com qualquer técnica,
 dependendo do diagnóstico acurado e tratamento planejado pelo cirurgião que
 executa a operação2. Perdas de cartilagens alares e discrepâncias de seu
 comprimento representam problemas no suporte, contorno e simetria da ponta
 nasal1.

OBJETIVO

Índice

Demonstrar os resultados estéticos e funcionais obtidos com a ressecção segmentar do
 ramo lateral da cartilagem alar em rinoplastias estéticas.

METODOLOGIA

Índice

Foram estudados 19 pacientes submetidos a cirurgia entre julho de 2001 a novembro
 de 2003. A técnica cirúrgica consistiu de exorrinoplastia clássica, exposição das
 estruturas de suporte nasal e tratamento do dorso nasal e septo conforme a
 indicação. As cartilagens alares foram identificadas e individualizadas. Seguiu-se
 ressecção subtotal dos ramos laterais das cartilagens alares (Foto 01), mantendo
 suporte simétrico, composto dos ramos mediais (intactos ou simetrizados) e domus

  



 (Foto 02). Os remanescentes cartilagíneos foram então suturados na linha média com
 pontos de prolene 6-0 ou nylon 6-0, mantendo-os unidos na linha média (Foto 03).
 Seguiu-se fechamento habitual das incisões e curativos. No seguimento pós-
operatório avaliaram-se os resultados estético (satisfatório ou insatisfatório) e
 funcional (presença ou ausência de colapso da válvula nasal).

RESULTADOS

Índice

Foram estudados 19 pacientes (07 do sexo feminino e 12 do sexo masculino). O
 seguimento variou de 8 a 36 meses (média 16 meses). Resultados estéticos
 satisfatórios foram encontrados em todos os pacientes (n=19). Não foi observado
 colapso das válvulas nasais.

DISCUSSÃO

Índice

A ressecção total ou subtotal dos ramos laterais das cartilagens alares tem sido
 proscrita por diversos autores, com a finalidade de prevenir o colapso inspiratório por
 falta de sustentação. Estudos demonstrando tal colapso são, entretanto, escassos na
 literatura internacional e tal efeito colateral permanece como resultado teórico. As
 cartilagens alares são estruturas delgadas e flexíveis que têm pouca colaboração na
 sustentação da ponta nasal e a ressecção subtotal do seu ramo lateral não levou a
 colapso da válvula nasal, a qual permanece estável (Foto 04). O resultado estético é
 implementado pelo adelgaçamento e retificação das estruturas cartilagíneas,
 produzindo uma ponta nasal harmoniosa (Fotos 05 e 06).

CONCLUSÃO

Índice

Os autores observaram que a ressecção subtotal dos ramos laterais das cartilagens
 alares produz resultados estéticos satisfatórios sem levar a colapso inspiratório da
 válvula nasal.
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ANEXOS

Índice

Foto 01 - Ressecção subtotal do ramo lateral da cartilagem alar.
Foto 02 - Remanescentes cartilagíneos simétricos.
Foto 03 - Sutura dos remanescentes cartilagíneos na linha média.
Foto 04 - Válvula nasal competente.
Foto 05 - Pré-operatório
Foto 06 - Pós operatório.
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Retalho Fáscio Cutâneo Medial do Braço na Correção de Bridas Axilares

Introdução

Índice

As bridas axilares e as sinéquias tóraco-braquiais são seqüelas relativamente comuns
 em queimaduras da região torácica e do membro superior, trazendo grande
 desconforto e incapacidade funcional ao paciente. As técnicas cirúrgicas mais
 freqüentemente utilizadas variam desde a simples liberação e zetaplastias ou w-
plastias, até enxertias de pele de espessura parcial ou total e retalhos miocutâneos ou
 microcirúrgicos. As enxertias de pele requerem imobilização prolongada com o braço
 em abdução até que ocorra a integração total do enxerto. Além disso, a contração
 secundária do leito enxertado, pode  levar a novas retrações cicatriciais. Os retalhos
 miocutâneos e microcirúrgicos, por sua vez, levam tecidos muito espessos resultando,
 muitas vezes, em seqüelas estéticas e funcionais indesejáveis.

Objetivo

Índice

O objetivo do presente trabalho foi a aplicação do retalho fáscio-cutâneo medial do
 braço pediculado no ramo septo-fáscio-cutâneo da artéria colateral ulnar superior
 (ACUS), na correção de bridas axilares cicatriciais.

Casuística e métodos

Índice

Este trabalho teve como base o estudo anatômico do ramo septo-fáscio cutâneo da
 ACUS realizado em 74 braços de cadáveres frescos onde se verificaram a sua

  



 presença constante¸ com seu ponto de penetração na fáscia braquial situando-se
 entre 14 e 16 cm a partir da linha interepicondilar e ao longo do septo intermuscular
 medial do braço. Foram realizados retalhos de avanço pediculados nesses ramos
 septo-fáscio-cutâneos em seis pacientes adultos portadores de bridas cicatriciais em
 região axilar anterior, conseqüentes a queimaduras e avaliadas a sua viabilidade¸as
 complicações, o ganho funcional e os aspectos estéticos da área doadora.

Resultados

Índice

Em cinco pacientes (83,3%) o retalho evoluiu com boa vitalidade, sem sinais de
 isquemia. Um paciente (16,6%) no qual houve lesão do ramo septo-fáscio-cutâneo da
 ACUS evoluiu com necrose de pele no 1/3 distal do retalho. 
Não se observaram presença de coleções líquidas ou infecções no pós operatório. O
 avanço médio do retalho obtido foi de 6 cm no sentido cranial e a sua área doadora
 pôde ser suturada por fechamento primário sem tensão em todos os casos.
Seis (100%) se apresentaram com recuperação total da abdução do ombro um mês
 após a cirurgia. Não se observaram seqüelas como cicatrizes hipertróficas ou
 queloideanas, nem se auferiram queixas referentes ao aspecto estético da área
 doadora de nenhum dos pacientes.

Conclusões 

Índice

Concluímos por este trabalho que o retalho da face medial do braço é uma boa
 alternativa para a reparação de retrações axilares por ser um retalho fino, elástico, de
 fácil execução e baixa morbidade.
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Legendas

Índice

Figura 1.  Brida axilar anterior. Marcação do retalho pediculado nos ramos septo-
fáscio-cutâneos da ACUS, cujos pontos de penetração na fáscia braquial se situam
 entre 14 e 16 cm cranialmente à linha inter- epicondilar do cotovelo.
Figura 2.  Pós-operatório imediato. Avanço do retalho em cerca de 6 cm no sentido
 cranial.
Figura 3.  Necrose do 1/3 distal do retalho por lesão do pedículo vascular.
Figura 4.  Pós- operatório de 3 meses com resolução completa da lesão sem que
 houvesse necessidade de nova operação.
Figura 5.  Brida axilar anterior bilateral. Pré-operatório com limitação da abdução
Figura 6.  Pós-operatório de 3meses com abdução e extensão completa dos braços.
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Retalho Fascio-Subcutâneo nas Reconstruções de Terço Inferior de Perna

Introdução:

Índice

A reconstrução de perdas teciduais em terço distal de membros
inferiores permanece um desafio para a cirurgia plástica. Vários retalhos já 
foram descritos , porém a grande maioria deixam seqüelas inestéticas em 
suas áreas doadoras. O retalho fascio-subcutâneo descrito por Gumener e col. permite
 uma reparação efetiva com baixa morbidade e mínima seqüela.

Técnica Cirúrgica:

Índice

Foi realizada uma incisão longitudinal distalmente a 3 cm da fossa poplítea. A pele é
 descolada num plano subdérmico . O tecido subcutâneo e fáscia são incisados
 proximalmente e nas laterais até 6-8 cm do maléolo. Após a liberação do retalho, este
 é  dobrado sobre si mesmo , fixado na área receptora e coberto por um enxerto de
 pele parcial. A área doadora  é drenada com  penrose e suturada diretamente.

Relato do caso:

Índice

MLST, 59 anos de idade, branca, obesa ,não fumante, procedente de Santos –SP, 
 apresentando perda de tecido em extremidade distal do membro inferior esquerdo
 com exposição do tendão de Aquiles, devido a um rompimento espontâneo desta
 estrutura enquanto deambulava. Após tratamento cirúrgico, apresentou deiscência
 com exposição do tendão ,não sendo efetiva a ressutura. Fomos então procurados a
 fim de cobrirmos tal estrutura para preservação da função ,pois a paciente
 encontrava-se impossibilitada de deambular.

Discussão

Índice

As reparações de perdas teciduais em terço distal da perna são 
freqüentemente difíceis de serem realizadas ; Por se tratar de uma região 
com tegumento restrito e de pouca elasticidade, fica contra indicado o 
emprego de retalhos dermoadiposos e por não disponibilizar de ventres 
musculares nesta região também impossibilita o uso de retalhos musculares3 .O 

  



método de reconstrução pelo retalho de perna cruzada não nos parece viável 
nos dias atuais e os retalhos miocutâneos não demonstraram segurança devido 
a grande variabilidade da anatomia vascular nesta região.
O retalho fasciocutâneo descrito por Ponten é baseado em ramos perfurantes 
musculares , porém suas desvantagens são o pobre resultado estético e o
 comprometimento do retorno venoso e a limitação parcial na rotação do retalho.
Gumener e Col. em 1986 , propôs o retalho fasciosubcutâneo que tem como 
vantagem um melhor resultado estético , pois não requer enxertia na área 
doadora, mantém o contorno preservado, além de ser de fácil execução.
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Fig.1 Lesão inicial

Fig.2 Marcação do retalho

Fig.3 Liberação do retalho fasciosubcutâneo

Fig.4 Rotação do retalho

Fig.5 POI

Fig.6 PO 2 meses
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Retalho Miotarsoconjuntival: Nossa Experiência

No presente estudo, realizado no Núcleo de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário
 da Universidade Federal de Santa Catarina, foram submetidos à reconstrução da
 pálpebra inferior com retalho miotarsoconjuntival onze pacientes que apresentavam
 lesões com grau de comprometimento variado deste segmento. A reconstrução foi
 realizada em dois tempos cirúrgicos, sob anestesia local. O seguimento dos pacientes
 se deu no período de três meses a dois anos, após o qual foram interrogados e
 avaliados sobre questões estéticas, funcionais e seu grau de satisfação. Os resultados
 foram comparados aos da literatura.
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Retalho Musculocutâneo do Músculo Vasto Lateral para o Reparo de Úlceras
 Por Pressão – Relato de 2 Casos

Apesar dos inúmeros avanços no que se refere aos cuidados com o paciente, o
 tratamento das úlceras por pressão permanece como um desafio à comunidade
 médica. O tratamento deve basear-se em uma equipe multidisciplinar e o sucesso
 depende principalmente da prevenção. Mudança de decúbito, controle da infecção,
 melhora das condições nutricionais do paciente e controle do espasmo e contratura
 muscular devem preceder o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico segue três
 princípios básicos; debridamento da úlcera e sua bursa, ostectomia para reduzir
 proeminências ósseas quando necessário e, finalmente, fechamento da ferida. Úlceras
 por pressão em região trocantérica apresentam fibras do músculo glúteo máximo,
 trato ileotibial e tensor da fáscia lata com algum grau de degeneração em sua
 margem superior. Em contraste com outras úlceras, o osso subjacente na úlcera
 trocantérica é móvel e pode causar grandes áreas de destruição tecidual, dificultando
 a aplicação de retalhos cutâneos. Acreditamos que o uso do músculo vasto lateral
 para a correção de úlceras trocantéricas possa oferecer uma boa possibilidade de
 reconstrução para estes casos. Primeiro Caso: GMC, 37 anos, masculino, negro.
 Paciente paraplégico há 15 anos por seqüela de ferimento por arma de fogo em região
 lombar. Paciente com úlceras por pressão em região trocantérica e isquiática
 esquerda. Foi submetido a tratamento cirúrgico com retalho musculocutâneo do vasto
 lateral e retalho fasciocutâneo posterior da coxa. Apresentou boa evolução, sem
 recidiva da lesão após período de 18 meses. Segundo Caso: LJSF, 22 anos, masculino,
 pardo. Paciente paraplégico há três anos por seqüela de ferimento por arma de fogo
 em região tóraco-lombar. Paciente com úlceras por pressão em regiões sacral e
 trocantérica bilateralmente, além de osteomielite. Submetido a tratamento cirúrgico
 com retalho musculocutâneo de vasto lateral e retalho fasciocutâneo lombar.
 Apresentou deiscência parcial dos retalhos no pós-operatório recente sendo submetido
 a ressutura dos mesmos. Evoluiu posteriormente bem, sem recidiva no período de 18
 meses. 

  



O suprimento sanguíneo para o músculo vasto lateral provém de um ramo da artéria
 circunflexa lateral femoral que penetra pela margem medial do músculo
 aproximadamente a um palmo do trocânter maior do fêmur. O arco de rotação do
 retalho é bastante amplo e a extremidade distal do músculo é sepultada no centro da
 úlcera e o restante é arranjado no sentido de preencher o espaço morto. A área
 doadora pode ser fechada primariamente ou enxertada. O uso do retalho
 musculocutâneo do vasto lateral para correção de úlceras por pressão é bem
 conhecido e apresenta algumas vantagens; as incisões não prejudica o planejamento
 de retalhos para úlceras em outras áreas; o músculo não tem função em pacientes
 paraplégicos; a área doadora não é sujeita a pressão e, portanto, tem pouca
 morbidade; o músculo é grande e volumoso sendo suficiente para cobrir úlceras
 grandes; promove um preenchimento bem vascularizado; a irrigação sangüínea é
 bastante consistente e por isso é um retalho confiável.
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Retalho tubular: uma opção cirúrgica para reconstrução dos defeitos
 adquiridos da Hélix.

Introdução

Índice

Os defeitos adquiridos da orelha são lesões de ocorrência comum na atualidade.
 Diversas técnicas para correção dos defeitos da hélix foram descritas na literatura.
 Uma técnica antiga, pórem muito útil nos defeitos maiores de 25% da hélix e sem
 perda de cartilagem auricular é a que utiliza retalhos cutâneos tubulares realizados
 em múltiplos estágios.

Objetivo

Índice

Descrever a experiência dos autores na correção dos defeitos adquiridos da hélix
 utilizando o retalho tubular cervical em 3 tempos cirúrgicos.

Métodos

Índice

Trata-se de um estudo longitudinal, retrospectivo e descritivo, no qual foram incluídos
 os pacientes submetidos à reconstrução de defeitos adquiridos do hélix no período de
 março de 2002 a junho de 2004. Em todos os pacientes foi realizada a reconstrução
 do defeito da hélix, sob anestesia local com o emprego de retalhos tubulares de pele
 glabra cervical em 3 tempos (Figura 1, 2, 3 e 4). Entre os tempos cirúrgicos foi
 respeitado um intervalo de 3 semanas.

Resultados

Índice

Neste período foram estudados 16 pacientes submetidos à reconstrução da hélix com
 retalho tubular. A idade dos pacientes variava entre 18 e 73 anos (média de 41 anos).
 Nessa amostra 100,00% dos pacientes pertenciam ao sexo masculino e 68,75% a
 raça negra. As indicações para o procedimento cirúrgico são mostradas no Gráfico 1. 
 Ocorreram complicações no período pós-operatório em 18,75% dos pacientes (3/16) -
 Tabela 1. O tempo de hospitalização após o ato cirúrgico foi de 1 dia.
 
Discussão

Índice

Desde que a reconstrução da hélix com retalho condrocutâneo de avanço foi descrita

  



 por Antia e Burch diversas alternativas técnicas foram publicadas para reconstrução
 da hélix, contudo estas técnicas resultavam em redução do tamanho da orelha
 reconstruída. A reconstrução dos defeitos da hélix com retalhos tubulares em
 múltiplos estágios proporciona uma grande quantidade de tecido para reconstrução
 dos defeitos maiores do hélix, sobretudo os com mais de 2,5 cm de extensão. Como
 desvantagens o retalho tubular traz a necessidade de 3 tempos cirúrgicos, a produção
 de uma cicatriz  cervical e a alteração da cor e textura da pele do retalho. Na
 casuística estudada obtivemos resultados satisfatórios com a reconstrução utilizando o
 retalho tubular. A morbidade do procedimento foi extremamente baixa, e a realização
 da cirurgia a nível ambulatorial sob anestesia local reduziu a permanência hospitalar e
 aumentou a adesão ao tratamento. Devido à pequena extensão do tubo de pele não
 achamos necessária a realização do garrotemento do pedículo visando aumentar a
 vascularização como era descrito nas reconstruções com grandes tubos de pele.

Conclusão

Índice

Embora seja considerada uma técnica antiga e que envolve múltiplos estágios para
 reconstrução dos defeitos adquiridos da hélix, este procedimento pode ser o de
 escolha nos defeitos marginais com mais de 2,5 cm de extensão devido à
 possibilidade de restauração natural e completa da anatomia local.
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Retalhos locais na reconstrução da face

Introdução:

Índice

Os retalhos são muito importantes no dia a dia do cirurgião plástico, são uma
 ferramenta no arsenal das reconstruções, pelo mesmo motivo deve-se ter amplo
 conhecimento de anatomia. A face é uma das áreas mais visíveis e por isto os
 retalhos confeccionados nessa região devem ser feitos com um planejamento
 adequado e o maior cuidado, utilizando uma técnica precisa que respeite as unidades
 estéticas faciais.

Materiais e Métodos:

Índice

Baseado num estudo retrospectivo dos dois últimos anos, foram selecionados 10
 pacientes dos quais 6 eram de sexo feminino e 4 masculino, com idade média de 65
 anos, foram operados no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Municipal de
 Ipanema, e que apresentavam lesões compatíveis clinicamente com Carcinoma
 Basocelular utilizando uma margem de segurança entre 0,2 a 0,5 cm. Foram
 confeccionados os seguintes retalhos: Limberg (4), avanço bipediculado (2), avanço
 em V Y (1), avanço em A T (1), monolobulado ou em bandeira (1), e de rotação (1).

Resultados:

Índice

Os achados histopatológicos dos 10 casos foram Carcinoma Basocelular Nodular
 Infiltrativo, com uma ressecção completa da lesão (margens de segurança sem
 infiltração neoplásica). Os pacientes evoluíram satisfatoriamente, sem complicações,
 com ótimo resultado tanto para o paciente como para o cirurgião.

Discussão:

Índice

  



O uso dos diferentes tipos de retalhos locais para o tratamento das áreas com defeito
 na face, proporciona uma solução eficaz na reconstrução o que permite resultados
 superiores comparados com o uso dos enxertos de pele porque apresentam pouca ou
 nenhuma contratura da cicatriz e a espessura, coloração e textura é similar à pele do
 defeito, sendo sua principal desvantagem a falta de experiência e planejamento  que
 produziriam problemas funcionais e seqüelas estéticas.

Conclusão:

Índice

A primeira opção para a reconstrução dos defeitos na face após ressecções que não
 podem ser fechadas primariamente, são os retalhos adjacentes ao defeito, os quais
 proporcionam uma espessura, cor e textura  semelhantes dando um resultado estético
 e funcional de boa qualidade.

Bibliografia:

Índice
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Resumo:

Índice

Neste trabalho serão descritos os retalhos locais na face feitos no

Hospital de Ipanema nos últimos 2 anos,  o total dos pacientes estudados  foi

de 10. Todos os pacientes  apresentavam lesões tumorais compatíveis

clínicamente com carcinoma basocelular, sendo realizada biopsia excisional  e

reconstrução imediata com margem de segurança entre 0.2 a 0.5 cm de tecido

normal.

Na tentativa de cobrir a área cruenta foram confeccionados retalhos locais já

que ofereciam  uma pele com características semelhantes de cor e textura ao

local do defeito, proporcionando cicatrizes com bons resultados estéticos e

funcionais e de boa aceitação pelo paciente.
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Rinoplastia: Nossa Conduta

Resumo

Índice

Numa casuística a partir de 2001, realizamos nesse referido ano 92 rinoplastias (mais
 10 revisões); em 2002, 51 procedimentos (mais 8 revisões), ; em 2003, 65 cirurgias
 nasais (mais 5 revisões), e até agora, em 2004, 48 cirurgias, além de 3 revisões. Ao
 total, foram contabilizadas 282 cirurgias.
O programa cirúrgico divide-se em tratamento funcional e estético. No primeiro, os
 procedimentos mais realizados são a septoplastia e a valvuloplastia. No segundo, as
 intervenções mais comuns são as seguintes: 
a) Raiz: No caso de aumento da região glabelar, usamos uma lâmina de tecido
 muscular da região (procerus ou corrugador) para preencher essa área. Por outro
 lado, quando se deseja uma redução, raspamos a região glabelar. 
b) Dorso: A abordagem  ao dorso novamente se divide em aumento ou redução. Como
 norma, o aumento do dorso nasal é raramente indicado na rinoplastia clássica,
 diferente da redução, comumente indicada. 
Nos casos onde a redução está indicada, iniciamos a raspagem óssea lateralmente e
 continuamos no dorso propriamente dito.  Com essa abordagem óssea temos
 realizado um número cada vez menor de fraturas nas rinoplastias estéticas.
c) Ponta: Ressecamos a cartilagem alar da forma mais arredondada possível. Em
 qualquer caso o tratamento da ponta prossegue com a liberação do músculo labial
 superior da espinha nasal inferior da base nasal. O tratamento cirúrgico da ponta é
 completado com os enxertos cartilaginosos, principalmente ao nível do domo e/ou
 ângulo columelo-labial.
d) Enxertos: As regiões doadoras de costume são o nariz e a orelha. As principais
 áreas receptoras dos enxertos são: o dorso, a ponta, e o ângulo columelo-labial.
e) Lábio superior: Com a idéia de melhorar a relação dorso-ponta-lábio, a 
técnica de rinoplastia dinâmica está baseada na realização de uma zetaplastia intraoral
 no freio labial, permitindo o acesso para a musculatura local, representada pelo

  



 músculo depressor do septo nasal e seus três fascículos (medial, intermédio e lateral,
 liberando-as da espinha nasal inferior.

Conclusão

Índice

Em contraste com a antiga filosofia de “fazer o nariz”, pensamos 
que a rinoplastia após uma avaliação pré-operatória estática e dinâmica cuidadosa,
 com uma ampla variedade de enxertos, raspagem adequada, entre outros, nos
 possibilita alcançar uma harmonia no rosto inteiro, sem a aparência estigmatizada do
 nariz operado. 
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Ritidoplastia como procedimento auxiliar no tratamento de lesões da pálpebra
 inferior.

A pálpebra inferior é uma região muito delicada para ressecções cutâneas, visto seu
 excesso de pele usualmente ser discreto, quando presente, e seu encurtamento
 vertical promover resultados catastróficos. Apresentamos a utilização da ritidoplastia
 como método coadjuvante no tratamento de lesões extensas da pálpebra inferior.
 Observamos que a tração da face em um sentido mais vertical possibilita a ressecção
 de maior quantidade de pele da pálpebra inferior, com menor risco de ectrópio ou
 “scleral show”, evitando-se a necessidade de enxertia cutânea.

Introdução:

Índice

Lesões da pálpebra inferior geralmente são de difícil tratamento, pois exigem a
 ressecção de pele de uma região onde raramente temos excesso, ou que seu
 encurtamento pode ocasionar complicações. A ressecção cutânea ou a retração
 provocada pela sua cicatrização podem provocar uma diminuição vertical de seu
 comprimento, o que irá ocasionar a formação de lagoftalmo, ectrópio ou esclera
 aparente. Devido ao fato do tarso ser uma estrutura frágil, não possui a resistência
 para manter-se inalterado a grandes ressecções cutâneas. 
O tratamento habitual de lesões extensas da pálpebra inferior é a ressecção com
 enxertia cutânea. A ressecção direta destas lesões, como idealizado por Avelar(1),
 chamada de blefaroplastia reversa, também pode causar complicações.
Diversas lesões são freqüentes na pálpebra inferior, onde damos importância especial
 ao xantelasma, quer pela sua freqüência, quer por seu difícil manejo. Os xantelasmas
 são depóstitos de gordura, que freqüentemente acometem as pálpebras, tanto
 superiores como inferiores. São lesões associadas a dislipidemias em cerca de 50%
 dos casos. São de difícil tratamento, visto terem alta taxa de recidiva, e geralmente
 serem grandes(3,5).
Alguns pacientes apresentam verdadeiros bolsões de flacidez cutânea logo abaixo da
 pálpebra inferior(4), linfedema primário ou ainda herniação das bolsas palpebrais
 inferiores. Seu tratamento exige a ressecção destas áreas, o que promove um grande
 defeito cutâneo, de difícil manejo.
Outras lesões que também podem acometer a pálpebra inferior são carcinomas
 basocelulares, carcinomas espinocelulares, ou ainda outras lesões benignas, como
 hemangiomas, nevos, cistos, entre outras(2).

Descrição da técnica:

Índice

Acreditamos que a ritidoplastia pode ser um método auxiliar no tratamento das lesões
 da pálpebra inferior que exijam grandes ressecções cutâneas. 

  



Temos realizado em nosso serviço incisão em península, contornando o pé do cabelo,
 para pacientes com flacidez cutânea pronunciada, nas quais a tração adequada
 causaria uma ascensão inaceitável deste, se utilizada a técnica convencional por
 dentro do couro cabeludo. Produz uma cicatriz muito pouco aparente, e consegue-se
 uma correta tração e reposicionamento dos tecidos. 
Utilizamos a mesma técnica em quatro pacientes com lesões da pálpebra inferior, com
 o objetivo de promover uma ascensão maior do terço médio da face, objetivando um
 maior excesso de pele junto da lesão, a fim de possibilitar a ressecção de grandes
 áreas cutâneas. Tomamos o cuidado de verticalizar mais a incisão temporal, que entra
 no couro cabeludo, a fim de que a tração fosse mais ascendente, proporcionando uma
 maior sustentação da face e da pálpebra inferior.

Casos
Caso 1.
D.S., 64 anos, com quadro de linfedema primário de pálpebras inferiores, com 20 anos
 de evolução. Submetida a ritidoplastia completa com incisão temporal em península. A
 tração do terço médio da face no sentido mais vertical permitiu a ressecção direta de
 toda a lesão sem comprometimento da pálpebra inferior.
Caso 2.
D.V., 55 anos, com xantelasmas recidivantes em pálpebras superiores e inferiores.
 Submetida a ressecção direta das lesões após tração cranial do terço médio, obtida
 com a ritidoplastia com incisão temporal em península. Neste caso realizamos uma
 península mais alargada devido ao fato de não ter sido necessário a ritidoplastia
 frontal.

Conclusão:

Índice

A ritidoplastia com incisão em península frontal, com tração num sentido mais vertical,
 mostrou-se efetiva na sustentação do terço médio da face e da pálpebra inferior,
 possibilitando a ressecção de maiores áreas cutâneas na pálpebra inferior, corrigindo
 defeitos volumosos, com um menor risco de complicações, sem promover a ascensão
 do pé do cabelo.
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Legendas:

Índice

Foto 1. Vista anterior do pré-operatório, evidenciando-se linfedema primário das
 pálpebras inferiores, com 20 anos de evolução.
Foto 2. Pós-operatório.
Foto 3. Incisão da península na região temporal, o que permite uma maior ascensão
 do terço médio da face, sem comprometimento do pé do cabelo.
Foto 4. Vista frontal evidenciando xantelasmas recidivantes.
Foto 5. Trans-operatório antes da ressecção dos xantelasmas.
Foto 6. Pós-operatório com as lesões ressecadas e suturadas – observar oclusão
 palpebral normal.
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Ritidoplastia – quando mais é mais.

O tratamento da ritidose facial tem como ponto central a ritidoplastia(1). Diversas
 outras técnicas têm se mostrado favoráveis para o tratamento da flacidez cutânea,
 das rugas e dos excessos ou deficiências da face, mas acreditamos que tais técnicas
 apresentam um resultado limitado dentro das possibilidades terapêuticas, servindo
 como auxiliares em um procedimento maior. Apresentamos a técnica de tratamento
 da face, utilizada em nosso Serviço. A cirurgia completa da face mostra-se como a
 melhor opção em termos de resultados a longo prazo para nossas pacientes.

Introdução:

Índice

A ritidoplastia é a correção cirúrgica do envelhecimento facial através de incisões sobre
 a face, associadas a um amplo descolamento e tração cutânea, com tratamento das
 estruturas profundas em conjunto(1). Tem sido o tratamento de eleição para o
 rejuvenescimento facial.

Descrição da Técnica:

Índice

A cirurgia plástica da face pode ser realizada com uma ampla variação de incisões,
 descolamentos e tratamentos das estruturas profundas, de acordo com os
 diagnósticos da face a ser tratada.
Utilizamos na maioria das vezes a incisão retroauricular reta alta, e ocasionalmente a
 de McKinney modificada. Nos pacientes masculinos utilizamos a incisão retroauricular
 pré-pilosa, o que possibilita disfarçar a cicatriz em um cabelo curto, com a ressecção
 de grande quantidade de pele.
A incisão pré-auricular é sempre pré-tragal, para evitar o apagamento do tragus com a
 cicatrização, e a conseqüente estigmatização da paciente. 
Na região frontal as opções variam ainda mais. As incisões temporal alta ou baixa
 utilizamos para pacientes que não necessitam de tratamento da região frontal, e que
 desejamos elevar apenas a cauda do supercílio. A incisão frontal por dentro –
 bicoronal - reservamos para quando o tratamento cirúrgico da região frontal se faz
 necessário. As penínsulas são incisões que contornam o pé do cabelo, evitando sua
 ascensão – as utilizamos para pacientes com pé do cabelo alto por cirurgia prévia, ou
 em pacientes com muita flacidez, onde a tração da pele causaria uma ascensão
 inaceitável deste (4). Também temos a opção de tratamento da região frontal com
 incisão pré-capilar, reservada para os pacientes com fronte ampla, evitando seu maior
 aumento ou até mesmo a sua diminuição, com a ressecção de tecido da região frontal
 pré-capilar.
Nossos descolamentos podem ser normais ou ampliados. Utilizamos o descolamento
 ampliado na maioria dos pacientes, visto ele possibilitar um melhor reposicionamento
 cutâneo, um melhor campo de acesso para o tratamento das estruturas profundas e

  



 do platisma, e um resultado indiscutivelmente superior(3,5). No descolamento
 ampliado descolamos toda a região cervical, unindo os dois lados do descolamento na
 linha média, e o estendemos  até a região mentoniana. O descolamento normal é
 reservado para pacientes com pouco excesso de pele, sem bandas platismais, que
 necessitam de um tratamento que pode ser menos agressivo. Nestes casos
 associamos a lipoaspiração fechada para tratamento da região cervical anterior.
Utilizamos de rotina a lipoaspiração a céu aberto para desengorduramento do SMAS-
platisma, visto possibilitar uma eficiente exposição das estruturas profundas e
 emagrecimento da face. Quando necessário realizamos um desengorduramento
 adicional com tesoura. Após identificadas as estruturas, avalia-se o grau de flacidez
 do SMAS-platisma, e realizamos uma plicatura lateral deste músculo, que se estende
 do canto do olho, passa junto do lóbulo da orelha e direciona-se à região cervical
 posterior, com aproximadamente 2 a 3 cm de diâmetro, dependendo da necessidade
 do paciente. Ocasionalmente realizamos a dissecção do SMAS-platisma, com sua
 resseção e sutura.
Aproveitando o amplo descolamento, seguimos com o tratamento da região cervical
 anterior através de uma incisão submentoniana, com desengorduramento desta
 região, supra e sub-platismal, exposição das bandas platismais, e sua posterior
 plicatura em duas camadas (jaquetão).
O tratamento da região frontal é realizado com descolamento sub-galeal, e tratamento
 da musculatura frontal e dos músculos corrugadores e prócerus.
Em seguida tracionamos a região frontal e ressecamos o excesso de pele, quando
 necessário. Tracionamos na seqüência a região retroauricular e, por último, a pré-
auricular de ambos os lados, e então realizamos as suturas definitivas.
Além desta técnica básica de ritidoplastia, acreditamos que alguns procedimentos
 auxiliares podem melhorar ainda mais os resultados.

Procedimentos auxiliares em ritidoplatia
Prótese de mento: fazemos o implante de prótese de silicone mentoniana através da
 incisão submentoniana, quando do tratamento da região cervical anterior, ou através
 da região vestibular inferior, quando não temos o outro acesso. Para pacientes com
 deficiência mentoniana mostra excelentes resultados.
Ressecção da bola de Bichat: em faces redondas que desejamos uma diminuição de
 seu volume, procedemos à ressecção da bola de Bichat através de acesso direto
 durante o descolamento anterior da face. 
Peeling: para pequenas rítides ou manchas senis, realizamos um peeling manual ao
 final da cirurgia com lixa d´água. Deve-se tomar o cuidado de soltar a pressão do
 dreno de aspiração antes de realizarmos o lixamento da face, visto acabar sendo mais
 profundo em regiões de angulamento, como no ponto do dreno. Mantido com curativo
 com colagenase e evitando-se exposição solar, temos um ótimo resultado com este
 método. Para rugas labiais mais profundas, utilizamos o peeling com dermoabrasor.
Tratamento dos lábios: para rugas periorais realizamos o simples descolamento do
 lábio superior e inferior, ou a inclusão de faixa de SMAS-platisma nesta região. Temos
 observado que o simples descolamento promove uma fibrose nesta região, com
 atenuação das rítides periorais. Para lábios superiores longos, realizamos uma
 ressecção em asa de gaivota junto à base nasal.
Tratamento do sulco nasogeniano: utilizamos a implantação de faixa de SMAS-
platisma junto do sulco, através de incisão junto da base do nariz e no canto da boca.
 Mostra-se estável, promovendo um bom preenchimento da região.
Dorso nasal: para pacientes com pequenas gibas nasais efetuamos o rebaixamento
 discreto do dorso com uso de raspas de rinoplastia pela incisão coronal.
Olho fundo: liberamos as bolsas palpebrais superiores para promover um apagamento
 do sulco palpebral superior, através da reangulação e do preenchimento desta região..
Pálpebras: acrescentamos de rotina à ritidoplastia a blefaroplastia superior e
 inferior(2). A pálpebra superior tratamos geralmente sem ressecção muscular,
 reservando esta para pacientes com deficiência do sulco palpebral superior. A
 ressecção de bolsas é realizada conforme a indicação de cada caso. A pálpebra inferior
 corrigimos de rotina com ressecção somente cutânea, pois acreditamos possibilitar a
 ressecção de maior quantidade de pele. Reservamos as ressecções com retalho
 miocutâneo para pacientes com pouco excesso de pele. Quando necessário
 associamos cantopexia lateral.
Orelha em abano: quando presente, ressecamos uma faixa de pele junto à porção
 superior da cicatriz retroauricular, a fim de encostar a porção superior do pavilhão
 auricular.
Lóbulo auricular: quando em excesso realizamos a ressecção de pele com o objetivo de



 diminuí-lo.
Mento de bruxa: realizamos a rotação de retalho músculo-adiposo ou de platisma do
 submento para o mento durante o tratamento da região cervical anterior, com o
 objetivo de suavizar este defeito.

Conclusão:

Índice

Realizamos uma cirurgia facial bastante agressiva para o tratamento do
 envelhecimento desta região, e apresentamos resultados que consideramos muito
 favoráveis, às custas de um pós-operatório tranqüilo e relativamente indolor. Tais
 resultados têm se mostrado duradouros, e os pacientes com um nível de satisfação
 muito bom. Acreditamos que a cirurgia extensa, com tratamento de todas as
 estruturas faciais e reposicionamento das estruturas profundas, é a melhor opção de
 tratamento para a ritidose facial, e que o uso de procedimentos auxiliares durante o
 trans-operatório podem melhorar ainda mais o resultado final, quando bem indicados.
 Nestes termos, quanto mais amplo o tratamento dos defeitos da face, mais benefícios
 possibilitamos aos nossos pacientes, e por um maior período de tempo.
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Legendas:
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Foto 1. Vista anterior do pré-operatório.
Foto 2. Após ritidoplastia completa, com incisão em península, com tratamento da
 região frontal. Realizado descolamento ampliado, plicatura lateral do SMAS-platisma,
 tratamento medial das bandas platismais com plicatura em jaquetão. Submetida a
 peeling pan-facial com lixa manual e blefaroplastia superior e inferior.
Foto 3. Vista lateral pré-operatória de paciente virgem de tratamento.
Foto 4. Após realização de ritidoplastia completa, com incisão temporal alta, por dentro
 do cabelo. Realizado descolamento cutâneo ampliado, plicatura lateral do SMAS-
platisma, tratamento medial das bandas platismais, rotação de retalho do submento
 para o mento, implante de mento, e blefaroplastia superior e inferior.
Foto 5. Perfil pré-operatório.
Foto 6. Submetida a ritidoplastia completa, com incisão em península, sem tratamento
 da região frontal. Descolamento ampliado, com plicatura lateral do SMAS-platisma,
 tratamento das bandas mediais do platisma, rotação de retalho do submento para o
 mento, inclusão de prótese de mento, e peeling facial. Também realizada
 blefaroplastia superior e inferior.

 



 foto 1



 foto 2



 foto 3



 foto 4



 foto 5



 foto 6



  Índice
   INTRODUÇÃO | TÉCNICA_OPERATÓRIA | DISCUSSÃO | CONCLUSÃO | BIBLIOGRAFIA |

 
  ROTINA DE BLEFAROPLASTIA INFERIOR ASSOCIADA A RETALHO MIOCUTâNEO

 
  Autor:
   Everardo Abramo
  Co-autores:
   André Rosenhaim Monte
    Fabiana Valera
    Andréa Ribeiro
    

 
   Descritores
  Blefaroplastia, Retalho Miocutâneo,

 
   Endereço
  Local de realização: Clínica Fluminense de Cirurgia Plástica Endereço: Av sete
 de setembro, 301 – Niterói,. Rj E-mail: andremonte@predialnet.com.br

 

Rotina de Blefaroplastia Inferior Associada a Retalho Miocutâneo

 

INTRODUÇÃO

Índice

O processo de envelhecimento facial é caracterizado por flacidez e degeneração das
 estruturas músculo-aponeuróticas, adiposas e ósseas. O tratamento cirúrgico da face
 envelhecida deve compreender o âmbito dessas estruturas para obtenção de melhores
 resultados. Nessa filosofia, a bleferoplastia sobretudo quanto à conduta da pálpebra
 inferior, também deve contemplar o tratamento  das estruturas profundas, sendo em
 nosso serviço, realizada habitualmente como procedimento complementar à
 ritidoplastia, visto que o risco de ectrópio e esclera aparente é maior quando
 isoladamente executada. Propomos neste trabalho como artifício técnico no lift
 palpebral inferior, a realização de cantopexia associada a retalho miocutâneo.

TÉCNICA OPERATÓRIA

Índice

Realizamos de rotina nas blefaroplastias inferiores a fixação do retalho miocutâneo ao
 rebordo orbitário com ponto de monocryl 4.0, ressecando em seguida um faixa de
 músculo orbicular e o excedente de pele.
Nos casos de maior flacidez da pálpebra inferior ou de esclera aparente, usamos o
 ponto de Flowers para a fixação e suspensão do ligamento cantal  lateral superficial
 associado ao ancoramento do retalho composto músculo-cutâneo da pálpebra inferior.

DISCUSSÃO

Índice

O tratamento da pálpebra inferior, como propomos, com a utilização desse retalho tem
 nos proporcionado um melhor posicionamento tarsal, maior segurança na ressecção
 de pele e resultados duradouros quando comparado à técnica  habitual.  Nessa técnica
 sempre ressecamos uma faixa de músculo orbicular para evitar a sua redundância
 após a tração da pálpebra.  Temos executado a blefaroplastia inferior seguindo esta
 rotina, com excelentes resultados, sem complicações significativas. 

  



Algumas técnicas utilizando retalhos musculares para suspensão da pálpebra inferior,
 divulgados anteriormente, diferem da técnica aqui apresentada, por utilizarmos um
 retalho miocutâneo e em casos selecionados a associamos a cantopexia à Flowers.   

CONCLUSÃO

Índice

Obtivemos com a nossa experiência nessa técnica uma melhora significatica  na
 qualidade dos resultados na bleraroplastias inferiores, com a correção satisfatória da
 flacidez  cutânea e tarsal, ressecção de pele com segurança e manutenção  dos
 resultados à longo prazo.
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Sensibilidade Cutânea da Perna: Padronização de Método de Avaliação

Introdução

Índice

Alterações da sensibilidade na perna são comuns, principalmente após procedimentos
 cirúrgicos nesta região, tais como as operações ortopédicas e plásticas. Em revisão da
 literatura nenhum trabalho foi encontrado objetivando a padronização de um método
 reprodutível para a determinação da sensibilidade cutânea da perna. Um teste para a
 mensuração da sensibilidade cutânea da perna que seja padronizado e reprodutível
 adquire grande importância na Cirurgia Plástica, pois pode ser útil na avaliação pré e
 pós-operatória de operações eletivas como a remoção de tatuagens, uso de
 expansores de tecidos, além de ser útil também na avaliação de áreas que foram
 submetidas a enxertos.

Objetivo

Índice

Este estudo visa a padronização de um método de medida reprodutível da
 sensibilidade cutânea tátil  da perna.  
Casuística e método

Foram avaliados 30 voluntários do sexo masculino, com idade variando entre 18 a 30
 anos, tendo como escolaridade mínima o segundo grau completo. Foram excluídos do
 estudo indivíduos portadores de qualquer comprometimento neurológico e
 dermatológico ou doenças do colágeno, hanseníase, diabetes, hipertensão arterial,
 traumas ou operações na região da perna.Foram traçadas duas linhas transversais e
 paralelas demarcando tanto o limite superior quanto o limite inferior, e duas linhas
 longitudinais paralelas demarcando os limites lateral e medial da perna. O limite
 superior foi traçado entre os pontos antropométricos tibiale e o tibiale externum, que
 anatomicamente coincide com a fossa poplítea. O limite inferior foi traçado entre o
 sphirion e o sphirion fibulare, linha coincidente com o ponto do maléolo medial que
 mais se projeta em sentido caudal. O limite medial é demarcado por uma linha
 longitudinal traçada entre o tibiale e o sphirion, e o limite lateral por uma linha
 longitudinal entre o tibiale externum e o sphirion fibulare(figura 1).Com a delimitação
 da área total a ser analisada, a perna foi dividida em faces anterior e posterior.
 Somou-se assim 96 pontos na região anterior e 96 pontos na região posterior,
 totalizando assim 192 pontos pesquisados,a partir de parâmetros anatômicos
 definidos(figura 2).Os indivíduos foram avaliados com o estesiômetro de Semmes-
Weinstein, que é composto por seis monofilamentos flexíveis compostos de nylon,

  



 cada qual com uma espessura diferente. Para facilitar a análise estatística, os quatro
 quadrantes menores superiores da parte medial de ambas as faces da perna são
 unidos, assim como os quatro da parte lateral (figura 3),formando assim os
 quadrantes de agrupamento supero-medial-anterior e posterior (SMA e SMP), e o
 supero-lateral-anterior e posterior (SLA e SLP). O mesmo procedimento foi realizado
 para as outras áreas a medial e a inferior, formando o médio-medial-anterior e
 posterior (MMA e MMP), médio-lateral-anterior e posterior (MLA e MLP) e o ínfero-
medial-anterior e posterior (IMA e IMP) e o ínfero-lateral-anterior e posterior (ILA e
 ILP). Em cada face da perna foram formados seis quadrantes de agrupamento e em
 cada um deles foi obtido a sua média.

Resultado

Índice

(tabelas 1,2 e figura 4)Após a realização da análise estatística, observou-se, que existe
 diferença estatística significante no sentido que a região súpero-lateral-anterior é a
 mais sensível, seguida da médio-medial-anterior. Por sua vez a região menos sensível
 é a supero-medial-posterior, seguida da ínfero-medial-posterior. Ainda, a análise dos
 dados deste estudo, demonstrou a face posterior como sendo uma região menos
 sensível em relação à face anterior.

Conclusão

Índice

Por meio da padronização do teste de sensibilidade cutânea cria-se a possibilidade de
 estudos futuros com um aumento no número de pacientes analisados podendo assim
 ser estabelecidos os valores normais de sensibilidade cutânea na perna e de todo o
 corpo.Este estudo estabeleceu um método de avaliação de sensibilidade cutânea
 reprodutível, de fácil execução, baixo custo e útil para diversas aplicações na Cirurgia
 Plástica. 
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Legendas

Índice

Figura 1-pontos antropométricos de referência

Figura 2- quadrantes onde foi realizado o teste.À direita,mostrando o ponto de
 intersecção de cada quadrante,local exato do teste.

Figura 3- regiões de agrupamento,resultando em doze áreas finais,para facilitar a
 análise estatística.

Tabela 1- Medidas descritivas da sensibilidade nos quadrantes de agrupamento
 avaliados na perna.

Tabela 2 - Médias e intervalos de confiança para a sensibilidade em cada quadrante de
 agrupamento avaliado na perna.



Figura 4- Intervalos de confiança para a  sensibilidade média em cada quadrante   de
 agrupamento avaliado na perna.
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Sensibilidade Cutânea em pés: Padronização de métodos de avaliação

Sensibilidade é definida como capacidade de sentir ou perceber o estímulo aplicado em
 determinada região do corpo e envolve o reconhecimento e discriminação da
 impressão sensorial.
Nos pés, avaliações de sensibilidade são importantes não só no diagnóstico e
 acompanhamento de pacientes após intervenções cirúrgicas, mas também
 acompanhamento e evolução de doenças como diabete melito, hanseníase, úlceras e
 calosidades, dentre outras. Especificamente em cirurgia plástica, a avaliação da
 sensibilidade tem importância no pré e pós-operatório de retalhos, enxertos,
 remoções de tatuagens, expansões de pele, e seqüelas de queimaduras.
O teste se sensibilidade mais utilizado é o de Semmes-Weinstein, considerado o
 método mais objetivo e confiável de testar a sensibilidade tátil.
Foram avaliados neste estudo 30 pés, escolhidos aleatoriamente  entre direito ou
 esquerdo, de  voluntárias do sexo feminino, de raça branca,  com idade entre 20 e 50
 anos, todas com segundo grau completo, moradoras em área urbana e usuárias de
 calçados  fechados diariamente. Foram determinados 36 pontos a serem testados,
 iniciando-se pela região plantar do pé e em sua porção medial, obtidos do cruzamento
 de linhas traçadas a partir de estruturas anatômicas previamente determinadas e
 realizados teste de sensibilidade pelo método Semmes-Weinstein  e de  sensibilidade
 térmica nos pontos obtidos.
Para facilitar a análise estatística foram feitas médias com agrupamento de alguns
 pontos agrupados por região .Por fim foram obtidos 19 pontos que foram analisados
 estatisticamente e para cada ponto entre os 19 foram obtidos médias e intervalos de
 confiança.  
Pudemos concluir que a padronização para avaliação da sensibilidade em pés pode ser
 adquirida  de maneira simples e prática através de  pontos , delimitados por linhas
 imaginárias que são traçadas a partir de estruturas anatômicas conhecidas. O
 trabalho possibilitou a elaboração de método fácil e reprodutível para testar a
 sensibilidade dolorosa e térmica em humanos em diversas localizações.
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Sensibilidade cutânea na mão: padronização de método de avaliação

IntroduçãoÍndice

A mão é ricamente inervada para levar informações de forma precisa para o cérebro.
 Alterações de sensibilidade na mão podem levar a importantes prejuízos funcionais
 que necessitam de testes para diagnóstico e acompanhamento. Dentre as afecções
 mais comuns, cita-se as decorrentes de compressões periféricas nervosas, como a
 Síndrome do Túnel do Carpo 1,2, secções traumáticas de feixes nervosos3, elevação
 de retalhos locais com a lesão inerente de inervação  cutânea, queimaduras4, dentre
 outras.É importante a criação de métodos objetivos que possam acompanhar a
 evolução (reinervação ou perda) da sensibilidade local após os eventos supracitados.
 O método ideal deve ser reprodutível, de baixo custo e de fácil acesso. Na literatura
 revisada não está descrito uma maneira de testar a sensibilidade da mão de forma
 padronizada e reprodutível.

ObjetivoÍndice

O objetivo deste trabalho foi estabelecer um método padronizado de medida objetiva
 de sensibilidade cutânea pressórica e térmica na mão.

Casuística e métodoÍndice

Utilizaram-se 30 pacientes do sexo feminino, entre 20 e 40 anos. A mão dominante de
 cada paciente foi dividida em 20 regiões e, cada uma delas, foi subdividida em 64
 áreas(figuras 1,2,3 e 4). No centro de cada uma dessas áreas foi testada a
 sensibilidade pressórica através de monofilamentos de Semmes-Weinstein 5,6,7 e a
 sensibilidade térmica através de ampolas com solução fisiológica em baixa ou elevada
 temperatura.

ResultadosÍndice

  



(tabelas 1 e 2)

É possível inferir que algumas regiões apresentam uma sensibilidade maior. Dentre
 elas, chama a atenção a região 8 correspondente ao dorso da mão, que, além de se
 mostrar muito sensível na média, foi também a região com menor desvio padrão,
 revelando uma homogeneidade maior. Além dessa, regiões como a face dorsal do II
 dedo (R10), a face dorsal do III dedo (R11), a face dorsal lateral do IV dedo (R12), a
 face dorsal medial do IV dedo (R13) e a face dorsal do V dedo (R14) se mostraram
 mais sensíveis em relação às outras. Dessas últimas, a região 14 foi a que revelou
 maior sensibilidade em todo o estudo e o segundo menor desvio padrão.
Por outro lado, as regiões 15, 16, 17, 18, 19 e 20, que correspondem às extremidades
 dos dedos, foram as que tiveram menor sensibilidade. Destaca-se entre elas a região
 15, extremidade do I dedo, como a região menos sensível na mão. Observa-se, ainda,
 que essas regiões apresentam desvio padrão elevado em relação às outras,
 mostrando uma maior heterogeneidade de um indivíduo para o outro, sendo que o
 desvio padrão mais elevado foi encontrado na extremidade do V dedo (R20). As
 regiões 6 e 7, ou seja, a face palmar medial do IV dedo e a face palmar do V dedo,
 apresentaram o segundo maior desvio padrão.

ConclusãoÍndice

Os resultados obtidos podem ser considerados preliminares no estudo dos valores
 normais de sensibilidade na mão e servem de base para um novo trabalho com maior
 número na casuística, suficiente para estabelecer o padrão de normalidade. O método
 apresentado neste estudo representa uma ferramenta, ainda não descrita na
 literatura, para comparar as alterações de sensibilidade decorrentes das várias
 situações clínicas e cirúrgicas já citadas.
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Sensibilidade Cutânia Tátil Da Região Glútea

Introdução

Índice

A pele da região glútea recebe ramos cutâneos nervosos de vários segmentos
 lombares e sacrais. Sua inervação merece atenção, pois a região glútea é uma área
 de apoio e a inervação cutânea é especialmente necessária como mecanismo de
 proteção para evitar a formação de úlceras por pressão. 
Em pacientes paraplégicos, os cirurgiões têm realizado procedimentos cirúrgicos na
 tentativa de fornecer a inervação à região glútea através de re-inervação do músculo
 glúteo máximo e da pele suprajacente com nervos intercostais e enxertos nervosos 1,
 ou também  tratar úlceras por pressão e protegendo a área,por exemplo, com retalho
 do tensor da fáscia lata2.  Em ambos os casos, é importante obter um método de
 verificação objetiva da progressão da sensibilidade da região glútea baseado em
 parâmetros anatômicos, que possa ser reproduzido facilmente, para avaliação pós-
operatória. Na Cirurgia Plástica estética, em especial nos implantes de silicone na
 região glútea, tornam-se necessários estudos sobre o comportamento da inervação
 cutânea após o descolamento do retalho local. 
Não foram encontrados na literatura trabalhos que descrevam um método de avaliação
 da sensibilidade cutânea da região glútea para uso em estudos comparativos. E nem a
 normalização das medidas dos limiares de sensibilidade nesta região não foi ainda
 objeto de pesquisa publicada. 
 
Objetivo

Índice

O estudo teve como objetivo estabelecer um modelo para padronização da medida de

  



 sensibilidade cutânea tátil e térmica da região glútea.

Casuística e Método

Índice

Avaliaram-se trinta voluntárias do sexo feminino, com idade variando entre 22 a 29
 anos, grau de instrução similar (terceiro grau completo), sendo afastadas do estudo
 aquelas com quaisquer doenças ou intervenções prévias que pudessem comprometer
 a região estudada, como operações e/ou traumas, doenças reumáticas,
 neurossensitivas e de colágeno, diabetes mellitus e hanseníase.Para determinação dos
 locais a serem avaliados, demarcou-se a região glútea, bilateralmente, seguindo como
 orientações anatômicas : espinha ilíaca póstero superior, crista ilíaca, trocanter maior
 e ísquio. Para determinação dos locais a serem avaliados, dividiu-se a região glútea
 em 72 quadrantes, sendo demarcados pontos em cada um deles( figuras 1,2,3,4;
 tabela1).O teste foi realizado através dos monofilamentos de Semmes-Weinstein.Para
 análise estatística foram utilizadas medidas descritivas e estimação por intervalo de
 confiança.
 
Resultados

Índice

vide tabelas 2 e 3, e figura 5.

Conclusão

Índice

O presente trabalho possibilitou a elaboração de um método para testar a sensibilidade
 em humanos na região glútea. 
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Figuras e Legendas

Índice

Figura1
Traçado de 4 retas para definir limites externos

Figura2
Demarcação dos 72 pontos  testados

Fig.3
Determinação do ponto central do  quadrante



Tabela1
Agrupamento dos valores obtidos nos 72 pontos da região glútea em 6 médias, para
 análise estatística.

Fig.4.
Seis quadrantes finais.

Tabela2
Medidas descritivas da sensibilidade nas diferentes regiões avaliadas no glúteo.

Tabela3
Médias e intervalos de confiança para a sensibilidade em cada região avaliada no
 glúteo.

Figura5
Intervalos de confiança para a sensibilidade média em cada região avaliada no glúteo.
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Sequela de queimadura em mama esquerda com reconstrução mamária -
 Retalho V-Y longo Relato de caso

MLD, 38 anos , feminina, casada, portadora de 03 filhos, vítima de queimadura por
 álcool em região torácica aos 05 anos de idade. Apresentava deformidade em mama
 esquerda com ptose  grau III, ausência de sulco submamário à esquerda e baixo
 posicionamento do complexo aréolo-mamilar (CAM)  aproximadamente 9 cm,
 decorrente de retração por brida cicatricial, com aspecto de hipoplasia mamária. 
Procurou nosso serviço com queixa da diferença na altura dos complexos aréolo
 mamilares, ausência de pólo superior e medial da mama, desconforto ao uso de sutiã
 decorrente da brida e insatisfação estética em relação a mama esquerda, tendo sido
 impossibilitada de amamentação por essa mama. 
O tratamento proposto foi a confecção de retalho em V-Y longo onde incisamos os
 limites superiores da brida ( próximo ao sulco submamário )  e o limite inferior da
 brida com localização em crista ilíaca à esquerda. Realizado a quebra da brida e
 descolamento do retalho desde o sulco até o limite inferior da brida e confeccionamos
 assim um retalho V-Y longo, onde as duas pernas do V deram origem ao novo sulco
 submamário e o Y foi suturado primariamente , deixando-se uma tunelização ao nível
 do tecido celular subcutâneo. Através desta tunelização do retalho obtivemos o
 neoposicionamento  do CAM, marcando-o a partir da aréola contralateral.  
O resultado pós operatório foi considerado excelente pela paciente e gratificante para a
 equipe médica.  Houve melhora psicológica importante da paciente, permitido:  uso
 sutiã, amamentação pós operatória  e simetria mamária.
Gostaríamos de ressaltar que essa foi uma técnica empregada para reconstrução
 mamária sem a utilização de implantes mamários, retalhos a distância e ou
 expansores cutâneos, utilizamos apenas retalhos locais que diminuem a morbidade
 cirúrgica.
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Introdução

Índice

A cirurgia de mamoplastia redutora tem sido realizada desde 1920 (2) e, atualmente,
 consiste em motivo de freqüente procura nos consultórios de cirurgia plástica. Este
 procedimento pode levar a complicações imediatas e tardias. A formação de
 hematomas ou coleções serosas ocorre, geralmente, nos primeiros dias pós-
operatórios, tornando extremamente rara a formação tardia. Contudo, têm sido
 relatadas, na literatura, a formação de seromas tardios em mamoplastia de aumento
 com inclusão de implantes.

Relato de Caso

Índice

L. A. S., 43 anos, feminino, submetida a gastroplastia em 1999 com perda ponderal
 de, aproximadamente, 53Kg. Procurou o serviço de Cirurgia Plástica do Hospital
 Brigadeiro, onde foi realizada dermolipectomia abdominal e braquial em 2001 e 2002,
 respectivamente, com evolução favorável, sem complicações.
Foi submetida a mamoplastia redutora à Pontes em novembro de 2003, sob anestesia
 geral e drenagem sob sistema fechado. O dreno foi mantido até o 7º DPO, e retirado
 com drenagem < 30ml/24h. Manteve acompanhamento ambulatorial sem ocorrência
 de alterações.
Em março de 2004, aproximadamente com 2 meses pós-operatório, retornou ao
 ambulatório com queixa de aumento gradual de mama direita. Ao exame físico
 apresentava assimetria significativa, com nodulação de, aproximadamente, 12cm em
 quadrante ínfero-lateral, regular, sem sinais flogísticos e pouco doloroso.
Foi solicitada avaliação da Mastologia, que realizou USG, sendo que se evidenciou uma
 imagem sugestiva de coleção liquida. Foi puncionado conteúdo sero-hemático de,
 aproximadamente, 240ml, que evoluiu com o surgimento de nova coleção após uma
 semana. Optada a exploração cirúrgica e retirada de cápsula, com resultado
 satisfatório e definitivo. Material encaminhado para exame anatomopatológico.

Discussão

Índice

Embora a formação de seromas com formação de cápsula seja descrita mais
 comumente em cirurgias de abdominoplastias(1) e em inclusões de implantes(4), a
 coleção de fluidos parece estar relacionada à extensas dissecções e à presença de
 espaço morto. O uso de antiinflamatórios iniciado imediatamente após a cirurgia,
 como recomendado por Hodgkinson, pode ser útil na diminuição da reação
 inflamatória crônica associada a seromas.(1). Ainda, é descrita na literatura aspiração
 seriada e utilização de substâncias esclerosantes no tratamento(1). A opção no caso
 descrito, foi ressecção cirúrgica da cápsula, com evolução satisfatória e definitiva. O
 intuito do trabalho é discutir o caso clínico de evolução atípica, assim como

  



 diagnóstico e tratamento.
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Serviços integrados de cirurgia plástica - Hospital Ipiranga, SP - Estado
 Intersexual - Relato de um caso.

Os autores descrevem diagnóstico e conduta frente a um caso de paciente portadora
 de Intersexo - Hermafroditismo verdadeiro, e discutem a tática de abordagem da
 intervenção cirúrgica somada à técnica convencional. A paciente foi encaminhada à C.
 Plástica do H. Ipiranga apresentando alterações importantes dos caracteres sexuais,
 como hipomastia e genitais ambíguos, sendo submetida a dermolipectomia abdominal
 e neo-vaginoplastia com redução de clitóris.
Paciente do sexo feminino, 40 anos de idade, branca, Doméstica, queixando-se de
 aumento clitoriano, ausência de vagina e dificuldade de relacionamento pessoal
 íntimo. Ao exame clínico identificava-se além da hipertrofia de clitóris, agenesia de
 conduto vaginal e grandes lábios com massas palpáveis bilateralmente ao nível dos
 grandes lábios. Foram realizados exames laboratoriais evidenciando cariótipo feminino
 e ausência de comorbidades endócrinas e metabólicas. A paciente foi submetida a
 laparotomia exploradora prévia para inventário dos órgãos intrapélvicos e gônadas,
 onde foi constatada a presença de ovários bilateralmente, útero rudimentar e
 ausência de canal vaginal.
Paciente operada sob anestesia geral e submetida à dermolipectomia abdominal. Da
 peça cirúrgica correspondente ao excesso de pele do abdome, foi retirada a pele total
 decorticada para confecção do revestimento da neovagina. 
Optou-se pela técnica de Mc Indoe:
-Utilizou-se um pessário de madeira manufaturado, com as dimensões anatômicas
 correspondentes à cavidade vaginal adulta, como molde.
-O enxerto de pele total foi suturado ao redor do pessário com as faces cruentas
 voltadas para o exterior.
-Realizou-se sondagem vesical e retal adequadas com a finalidade de evitar lesões de
 uretra e reto, durante as manobras cirúrgicas. 
-Demarcadas as incisões prepucial e do futuro intróito vaginal.  Dissecção e liberação
 do leito para-clitoriano com visualização das massas palpáveis e correspondentes aos

  



 testículos atróficos, e exerese dos mesmos.
-Liberação dos corpos cavernosos até a sua base, sepultamento do corpo clitoriano
 através de pontos cardinais separados em três níveis, e sutura do prepúcio a glande
 em sua posição anatômica.
-Confecção da loja vaginal e introdução de espéculo para confirmação do espaço
 adequado à aposição do pessário. 
-O pessário recoberto pelos enxertos de pele total é introduzido, suturando-se em suas
 bordas externas.
-O molde é fixado por curativo auto-estável e mantido na posição por 21 dias. A
 paciente foi orientada a realizar manobras de introdução e reintrodução duas vezes ao
 dia visando à profilaxia de estenoses e higiene local. 
A paciente, apesar de características fenotípicas intersexuais, tinha como preferência o
 sexo feminino, no qual tinha sido registrada. Uma vez o sexo de criação escolhido, a
 correção cirúrgica visa remover todas as estruturas que não digam respeito ao sexo
 escolhido. Um aspecto importante do tratamento é o seguimento psicológico que
 essas pacientes e os familiares deverão ter. As dúvidas que surgem, tanto para os
 familiares quanto para a própria paciente, devem ser respondidas por uma equipe
 multidisciplinar treinada no tratamento de tais casos.
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 Foto 03: Retalho Abdominal



 Foto 05: Revestimento do pessário de madeira com o enxerto de pele.



 Foto 08: Introdução do pessário revestido.
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 Foto 09: Manobras de introdução e reintrodução do pessário.



 Foto 02: Paciente de frente, pré-operatório
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 Foto 04: Decorticação da pele



 Foto 06: Revestimento do pessário de madeira com o enxerto de pele.



 Foto 07: Genitais externos; demarcação das incisões prepucial e da cavidade vaginal

 Foto 01: Paciente de perfil, pré-operatório



 Foto 10: Pós- Operatório
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Síndrome de Fournier em Lactente - Relato de dois casos

 A síndrome de Fournier, descrita originalmente em 1883 por J.A. Fournier, é uma
 doença infecciosa grave, potencialmente fatal e pouco freqüente, que compromete
 pele, tecido subcutâneo, parede abdominal e região genital. É freqüentemente
 polimicrobiana e seu tratamento requer debridamento cirúrgico agressivo, alem do
 uso de antibióticos. Vários casos têm sido relatados em adultos, porém as descrições
 em crianças continuam raras.
 O presente trabalho relata dois casos de síndrome de Fournier em lactentes com
 considerações em relação a etiopatogenia e tratamento, comparando-os com dados
 da literatura mundial.
 CASO 1. A.M.M.S., sexo feminino, 6 meses e 17 dias de idade, pesando 6.650g, raça
 branca, foi transferida para o Hospital Universitário com diagnóstico de choque
 séptico. Apresentava perda de substância extensa em região púbica, vulva, glúteo e
 cóccix, com secreção de odor fétido, cuja cultura revelara Pseudomonas aeruginosa,
 pelo que já estava em uso de esquema antimicrobiano. Foi realizado debridamento
 cirúrgico agressivo da área afetada (Fig.1). Apresentou melhora do estado geral com
 a manutenção da antibioticoterapia, medidas de suporte e curativos diários com
 Sulfadiazina de Prata 1%. No 18º dia foi submetida à cirurgia reparadora em períneo,
 com avanço de retalhos locais e autoenxertia cutânea, evoluindo com perda parcial do
 enxerto na região perianal. No 30º dia, foi submetida a nova enxertia de pele parcial,
 evoluindo novamente com perda parcial do enxerto na região perianal. Recebeu alta
 no 42º dia, em boas condições gerais, apresentando área de granulação na região
 perineal posterior (Fig.2).
 CASO 2. M.P.S., sexo masculino, 12 meses e 1 dia de idade, pesando 8.340g, cor
 parda, é admitido no Serviço de Pediatria do Hospital Universitário febril, com sinais
 flogísticos em região glútea e coxa esquerda há 4 dias e presença de abscesso em
 glúteo esquerdo, drenando secreção purulenta. Foram iniciadas antibioticoterapia e
 medidas de suporte, alem de curativos diários com Sulfadiazina de Prata 1%. No 4º
 dia, evoluiu com celulite em glúteo, períneo, escroto, raiz da coxa e região inguinal
 esquerdos, com drenagem de secreção sero-sanguinolenta sem odor para região
 perineal, cuja cultura revelou Stafilococos aureus. A urografia excretora estava
 normal. No 8º dia foi submetido a debridamento cirúrgico agressivo (Fig.3), com
 abertura de ampla área no nível da fáscia da região abdominal até glúteo posterior,
 seguido de curativo diário. Houve melhora do estado geral, sendo submetido à  sutura
 da região perineal no 15º dia (Fig.4). No dia seguinte recebeu alta hospitalar com
 acompanhamento ambulatorial.
 A evolução e o tratamento de ambos os pacientes estão de acordo com dados
 encontrados na literatura mundial embora sejam raros os relatos em lactente.
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Figura

Índice

Figura 1. Área apresentando perda de substância extensa em região púbica, vulvar,
 glútea e sacral.

Figura 2. Área em cicatrização mostrando ainda pequena área de granulação em
 região perineal posterior.

Figura 3. Área de perda de substância em períneo após debridamento.

Figura 4. Região do períneo após fechamento primário.
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Síndrome de Klippel-Trenaunay Associada a Hipertrofia do Pavilhão Auricular:
 Relato de um Caso.

 Klippel e Trenaunay descreveram pela primeira vez em 1900 a síndrome caracterizada
 por malformações capilares associada a malformações vasculares e hipertrofia de
 partes moles e/ou tecidos ósseos1. O diagnóstico baseia-se na presença de pelo
 menos dois dos achados acima, sendo a ocorrência de malformações capilares
 observada em até 98% dos casos2. Os membros inferiores correspondem ao
 segmento mais freqüentemente afetado, seguido dos membros superiores, sendo
 menos freqüentes as manifestações da síndrome na face e região cervical2-3.
Apresentamos o caso de paciente do sexo masculino, 18 anos de idade, branco, sem
 antecedentes patológicos e familiares. Segundo os pais, ao nascimento apresentava
 lesão vinhosa cutânea, plana, de contorno irregular atingindo parte da face à
 esquerda, próximo ao ângulo da mandíbula, estendendo-se para toda a orelha do
 mesmo lado. Na época, as orelhas eram simétricas em relação à forma e dimensões.
 Por volta dos 11 anos de idade passou a apresentar crescimento mais acentuado da
 orelha do lado afetado pela lesão vascular, que cessou ao término do estirão de
 crescimento da puberdade. Ao exame físico inicial, apresentava a lesão cutânea
 descrita acima associada à orelha com contornos habituais da cartilagem, porém, com
 dimensões significativamente maiores que a orelha contralateral, tanto no sentido
 cefalo-caudal como ântero-posterior além de espessura maior da pele e do tecido
 celular subcutâneo (vide fotos 1 e 2).
 Arteriografia realizada em julho de 2003 evidenciou lesão hipervascularizada em
 região auricular esquerda, com maior captação tardia do contraste, nutrida pela
 artéria faríngea ascendente, hipertrofiada (vide foto 3). Observou-se ainda mínima
 participação da artéria occipital esquerda na vascularização da lesão. 
 A proposta cirúrgica consistiu na redução do pavilhão auricular incluindo a
 cartilaginosa, o lóbulo e a quantidade de pele e tecido celular excedente sobre a
 hélice. Inicialmente obtiveram-se as medidas da orelha contra-lateral normal
 tomando-se como ponto de referência o lóbulo, medido desde sua origem junto à face
 até o início da hélice. Obteve-se também a medida da hélice em toda a sua extensão.
 As medidas foram comparadas e transferidas para a orelha do lado afetado com a
 programação das áreas a serem ressecadas para obter tamanho final simétrico entre
 as duas estruturas. (vide foto 4). Para diminuir a espessura da dobra da hélice
 realizou-se uma ressecção em cunha da pele e tecido celular subcutâneo em sua face
 posterior. A concha foi fixada à mastóide para diminuir a projeção da orelha. Quatro

  



 meses após a cirurgia o paciente apresenta dimensão bastante semelhante e
 simétrica das orelhas em visão de frente (vide foto 5) mantendo definição adequada
 das estruturas do pavilhão auricular (vide foto 6).
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Síndrome De Poland: Diferentes Apresentações Clínicas e Técnicas De
 Reconstrução Em 18 Casos

 

Introdução

Índice

 Desde que Alfred Poland publicou pela primeira vez essa anomalia congênita torácica
 e de membro superior em 1841, um grande número de variações nesta síndrome têm
 sido descritas na literatura. A síndrome de Poland é quase sempre unilateral e
 caracterizada por hipoplasia mamária, tecido celular subcutâneo escasso em tórax,
 ausência da porção costoesternal do músculo peitoral maior e agenesia do músculo
 peitoral menor. Também pode ser encontrada deformidade ou aplasia das cartilagens
 costais ou costelas II-IV ou III-V e braquisindactilia ipsilateral. O grau de
 envolvimento dessas estruturas (mão, mama e deformidades torácicas) é variável,
 bem como há pouca correlação entre elas, sendo raro encontrar todas as
 malformações em um único paciente [1-3].

Objetivo

Índice

Foram avaliados 18 pacientes com síndrome de Poland desde 1998, com
 apresentações clínicas variadas, em diferentes estágios de tratamento, bem como
 diferentes técnicas cirúrgicas de reconstrução. 

Material e Métodos

Índice

Dos 18 pacientes que estão sendo tratados em nosso serviço, 15 são do sexo feminino

  



 e 3 masculino, com idade variando de 2 a 43 anos. Todos foram avaliados quanto à
 deformidade mamária, posição do complexo aréolo-mamilar, malformações do
 músculo peitoral, evidência clínica de deformidade torácica e presença de
 braquissindactilia ipsilateral. As técnicas cirúrgicas de reconstrução foram
 individualizadas para cada caso. 

Resultados

Índice

 Hipoplasia mamária foi encontrada em 9 pacientes (figura 1 e 2) e amastia em 6. O
 complexo aréolo-mamilar sempre foi menor no lado afetado e estava localizado
 superiormente em 12 mulheres e nos 3 homens. Ausência completa do músculo
 peitoral foi encontrado em 9 casos, ausência isolada da porção costoesternal em 2, e
 hipoplasia peitoral em 5 pacientes. A reconstrução cirúrgica foi realizada em 13
 pacientes, 12 mulheres e 1 homem. Duas pacientes ainda encontram-se com
 expansor mamário, enquanto 4 foram reconstruídas com prótese mamária de silicone
 sob retalho de músculo grande dorsal (figura 3 e 4). Implantes mamários isolados
 foram usados em 4 mulheres. Duas pacientes necessitaram reconstrução do complexo
 aréolo-mamilar. A simetrização mamária contralateral foi realizada em 7 mulheres:
 mamoplastia redutora em 3, mamopexia em 2 e prótese mamária em outras 2. O
 único homem operado foi submetido à rotação endoscópica do músculo grande dorsal.
 Por conseguinte, conseguimos mostrar as diferentes técnicas cirúrgicas factíveis na
 reconstrução de pacientes com síndrome de Poland, sendo de grande importância a
 individualização do tratamento para cada paciente.
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Sistematização do tratamento da fase aguda das queimaduras das mãos

Introdução:

Índice

O objetivo do trabalho é buscar uma sistematização de cuidados no tratamento da fase
 aguda da queimadura das mãos, salientando os detalhes de maior relevância na
 prevenção das seqüelas. O presente estudo apresenta 50 casos atendidos, num
 período de três anos, no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de
 Fora. A maior causa de queimadura foi contato com líquido aquecido (16) e chama
 direta (16). A maior porcentagem foi de pequenos queimados, acompanhados
 ambulatorial ou em ambiente hospitalar por mais de 20 dias. Os principais agentes
 tópicos utilizados foram sulfadiazina de prata 1% e óxido de zinco com vitamina A e
 D. Os procedimentos cirúrgicos utilizados foram: debridamentos, amputações, fixação
 temporária com fios de kirschnner, enxertos de pele, confecção de retalhos e
 descompressão de nervo periférico (Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6). Os pacientes durante o
 acompanhamento clínico foram submetidos à fisioterapia, uso de malhas elásticas e
 calhas gessadas ou de polipropileno, e hidratantes.

Material e Método:

Índice

Primeiro Atendimento: O primeiro passo para o atendimento de qualquer trauma da
 mão, é o estudo radiológico, para que uma fratura e/ou luxação não deixe de ser
 diagnosticada. A limpeza da área queimada é feita com a lavagem da ferida com soro
 fisiológico e PVPI ou clorexedine. A seguir, debridamento de grandes bolhas e/ou

  



 esquadrinhamento de áreas de segundo grau profundo ou terceiro grau. A
 escarotomia será feita quando existirem áreas com queimaduras profundas circulares,
 evitando assim a isquemia. Pode haver necessidade de fixação de articulações em
 posição funcional com fio de Kirshnner 1.0 até que a cobertura cutânea seja concluída
 e o paciente possa iniciar mobilização ativa e/ou passiva. O curativo é feito com
 agente tópico, gaze vaselinada, gaze seca separando os dedos, algodão ortopédico
 frouxo e então calhas gessadas com o objetivo de manter a mão em posição
 funcional. 
Debridamentos: Procuramos remover o tecido desvitalizado o mais rápido possível
 para iniciar a cobertura cutânea e permitir a mobilização precoce da mão. O
 debridamento é feito de forma parcial evitando expor estruturas nobres, utiliza-se
 faca de Blair, lâmina de bisturi, e/ou dermoabrasor.
Retalho x Enxerto: A cobertura de áreas de perda de substância nas mãos requer
 atenção para as particularidades desta região anatômica. A preferência para a
 enxertia cutânea nas mãos é pela pele total (menor retração secundária) oferecendo
 um resultado estético e funcional superior. É de extrema importância observar que a
 enxertia da região palmar em pacientes negros, sempre que possível, deve ser feita
 com pele da região plantar. Tecidos como tendões e ossos devem ser cobertos com
 retalhos cutâneos da região ou à distância. A prioridade na reconstrução da mão é
 para polegar e indicador que formam a pinça digital.

Discussão:

Índice

As deformidades severas da mão queimada foram classificadas em: hiperextensão das
 articulações metacarpofalangeanas, com contratura do dorso da mão; contratura em
 adução do polegar com deformidade em hiperextensão da articulação interfalangeana
 e contratura em flexão da região palmar. Aquelas deformidades advindas de
 queimaduras mais profundas ou circunferenciais das mãos ou dos dedos terão,
 naturalmente, pior prognóstico, em contrapartida com as queimaduras de segundo
 grau superficial e algumas queimaduras não circunferenciais. Nossa casuística
 acompanha os resultados da literatura apresentada e será discutida durante a
 apresentação do trabalho.

Bibliografia:

Índice

- Gonçalves,L.B., Gonçalves, C. M.Queimaduras da mão. In Traumatismos da mão, 3rd
 Ed, MEDSI, Pardini, 2000.
- Barillo, D.J. et al. Prospective Outcome Analysis of a Protocol for the Surgical and
 Rehabilitative Manegement of Burns to the Hands. Plastic and reconstructive surgery.
 November, 1997.
- Torres-Gray, D; Johnson, J; Mlakar, J. Rehabilitation of the Burned Hand:
 Questionnaire Results. Journal of Burn Care & Rehabilitation. 1996.
- Asko- Seljavaaram S; Kilpi, ML; Hytönen, M; Sundell, B. The Burned Hand. Annales
 Chirurgiae of Gynaecologiae, 69: 224-231, 1980

 



 figura 1



 figura 2



 figura 3



 figura 4



 figura 5



 figura 6



  Índice
   introdução | materiais_e_métodos | resultados | discussão | conclusão |
 referências_bibliográficas | figuras |

 
  SISTEMATIZAçãO E ANáLISE PESSOAL EM USO DE DRENO A VáCUO EM
 LIPOASPIRAçõES

 
  Autor:
   Sérgio Augusto da Conceição
   Descritores
  Dreno a Vácuo, Lipoaspirações

 
   Endereço
  Rua Getulio Vargas Qd. 21 Lt 2702 - Pq Anhanguera CEP 74340-080 - Goiania -
 GO

 

Sistematização e análise pessoal em uso de dreno a vácuo em lipoaspirações

Introdução:

Índice

O trabalho tem o objetivo de analisar a experiência pessoal e a conduta do autor, na
 utilização de drenos a vácuo em lipoaspiração, como método de diminuição do
 transudato, edema, equimose, dor, seroma, melhor qualidade de vida pós-operatório
 e retorno às atividades habituais mais precocemente.

Materiais e Métodos:

Índice

-Foram analisadas vinte pacientes nos últimos 10 (dez) meses. As pacientes foram
 operadas, por lipoaspiração convencional. As áreas aspiradas foram circunferenciais
 na área do tronco (abdome anterior, flancos e dorso). Usamos cânulas de 4.0, 3.5 e
 3.0 mm, lipoaspirador com potência aproximada de 700 ml/hg negativa. A técnica
 utilizada foi a tumescente (infiltrativa) com SFO, 9% com adrenalina 1:500.000 U
 (utilização média de 6 a 8 ampolas/paciente).
-A anestesia utilizada foi peridural com tempo de internação de 24h. A utilização da
 drenagem foi sistematizada, através do uso de hemovac com calibre 4.8 e dois locais
 de drenagem: suprapúbico e sacral, por contra-incisão. O tempo de permanência do
 uso do dreno, variou de 3 a 7 dias, combinando volume (menor 100 ml), queixa
 paciente (dor persistente) e extravasamento orificial.
 
Resultados:

Índice

-Tivemos uma média de 3970 ml de volume aspirado (variação de 2500 ml a 5500 ml
 / 5 a 7 % do peso corporal). O volume de drenagem no primeiro pós-operatório (24
 h) oscilou de 500 ml a 1600 ml. A média de volume para os dias restantes foi 680 ml
 (120 a 1100 ml).
-A área sacral apresentou-se como a maior produtora de volume drenado.
 
Discussão:

Índice

Utilizamos dreno a vácuo em lipoaspiração há vários anos sem complicações. Neste
 grupo de estudo evidenciou-se uma melhora precoce dos sinais de edema, equimose
 e dor. Permitindo uma recuperação mais precoce evidenciado inclusive  em relato das

  



 pacientes. A aceitação do uso do dreno e manuseio domiciliar foi muito bem tolerado.
 Observamos a drenagem de ± 60% do volume nas primeiras 48 horas. A utilização
 por contra-incisão foi utilizada pela facilidade cicatricial que não acontecia quando
 utilizávamos os mesmos orifícios de aspiração.  Conseguimos eliminar as drenagens
 percutâneas de seroma, o que era constante em nossa clínica diária.

Conclusão:

Índice

Concluímos que a utilização da drenagem a vácuo em lipoaspirações foi muito
 importante para reduzir a dor pós-operatória da paciente, menor utilização de
 analgésicos e mobilização precoce, diminuição de equimose, edema e seromas,
 propiciando um pós-operatório mais satisfatório.
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Figuras:

Índice
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Sistematização no tratamento de pacientes com nevus malanocíticos
 atendidos no Instituto materno Infantil de Pernambuco(IMIP)

O Nevo gigante congênito constitui-se em uma lesão neuro ectodémica rara, ocorrendo
 em aproximadamente, um a cada 20.000 nascidos vivos. Forma-se por
 desenvolvimento anormal das células neuroblásticas. Melonoblastos, precursores dos
 melonócitos, migrando durante a fase embriológica inicial  da crista neural para a
 pele, mucosa, olhos, meninges, orelhas, mesentério e sistema cromafim, onde ocorre
 diferenciação em melonócitos  dentríticos, entre 8 e 10 semanas. Quando há alteração
 nesta migração ou desenvolvimento celular, ocorre a formação névica. O Nevo gigante
 pode ser caracterizado como nevo acometendo mais que 2% da superfície corpórea,
 mais que 20 cm de diâmetro, mais que uma palma de mão do paciente, quando o
 nevo é em face ou ainda, quando o nevo não pode ser excisado em um único
 procedimento. Quanto à localização da lesão, o nevo gigante afeta, em ordem de
 freqüência, a zona posterior do tronco, a face, o couro cabeludo e as extremidades . A
 associação de malignização de um nevo congênito em melanoma ainda é controverso,
 sendo o risco de 3-41%, dos quais 50% dos casos ocorrem antes da puberdade,
 conforme a literatura, aumentando ao longo da vida, quanto maior o nevus. Os nevus
 menores são de fácil manejo, enquanto os nevus  gigantes congênitos apresentam-se
 como grande dilema terapêutico. Os tratamentos descritos na literatura são de grande
 amplitude, desde a remoção completa através de excisão até a fáscia,  ressecções
 seriadas associadas a expansores cutâneos e enxerto de pele parcial ou remoção
 parcial através de dermoabrasão, shaving, curetagem e laser terapia ou expectante,
 abordando áreas dentro da lesão conforme a necessidade(mudança no aspecto
 macroscópico). Ainda existe grande controvérsia com relação ao manejo desta
 patologia, sendo a exérese cirúrgica como a primeira alternativa como forma de
 tratamento na maioria dos serviços, muito embora de difícil realização em muitos
 casos, em virtude da extensão das lesões, tendo-se que recorrer ao uso de

  



 expansores, rotação de retalhos e colocação de enxertos.     O objetivo deste estudo é
 relatar a nossa sistematização no tratamento do nevo  gigante realizados no IMIP.
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Spreader Graft - Relato de Caso

Resumo Ampliado

Índice

Neste trabalho, apresentaremos em forma de filme editado, o relato de um caso com
 seu trans-operatório.
Paciente S.A., 30 anos nos procura no 16º m PO de rinoplastia com queixa de nariz
 torto. Ao exame diagnosticamos uma falsa laterorinia por desnivelamento em lado
 esquerdo de dorso nasal e falta de definição do doble break em ponta nasal.
Ato operatório: Paciente sob anestesia geral, sendo realizada infiltração com solução
 anestésica de lidocaina 1% e adrenalina na proporção 1:80.000.Foi optado para este
 caso a técnica de  exorinoplastia, sendo realizada incisão infracolumelar juntamente
 com incisão marginal às cartilagens alares, seguido de descolamento do retalho
 columelar, ponta nasal e dorso. Após abordagem e descolamento da cartilagem
 septal, ressecou-se sua porção basal para obtenção do efeito dedouble break. Além
 disso, também no septo, foi realizada incisão em L para obtenção do enxerto, que
 após seu preparo foi fixado do lado esquerdo da cartilagem septal com pontos em U
 de mononylon 6-0.(spreader graft) Com o restante do enxerto cartilaginoso obtido do
 septo é realizado sustentação da ponta nasal(strut), fixando-se o enxerto na porção
 médio superior da cartilagem septal. Aproximaram-se  as cartilagens triangulares para
 fechamento do dorso nasal e open roof cartilaginoso, visando manter o enxerto como
 enxerto oculto(Tebbetts). Fixou-se o strut nas cartilagens alares, bilateralmente, com
 pontos em U e fio mononylon 6-0, seguido de sutura de pele.
Com este procedimento foi corrigido o desnivelamento previamente existente em lado
 esquerdo de dorso nasal (zonaII), proporcionando também o efeito de doble break,
 melhorando o aspecto estético da ponta nasal.

Ilustrações

Índice

Pré e pós operatórios (figuras 1, 2, 3)

Seqüência cirúrgica (figuras 4, 5, 6)
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Surto de microbacteriose atípica pós-abdominoplastia

Introdução:

Índice

As micobactérias atípicas, também chamadas de micobactérias não-tuberculosas, são
 microorganismos saprófitas ambientais encontrados na interface solo-água (5). Entre
 elas está o M. quelonei variedade abscessus (2) que é o objeto deste estudo. Relata-
se o caso de um paciente acometido pelo M. abscessus com o objetivo de alertar aos
 cirurgiões plásticos quanto à possibilidade deste diagnóstico frente a uma infecção
 pós-cirurgia plástica de evolução e resolução arrastadas.

Metodologia:

Índice

M.E.J.S., 37 anos, branco e procedente de Pindamonhangaba-SP, com história de
 Dermolipectomia Abdominal em novembro de 2000 em outro serviço. Após três
 semanas de pós-operatório, evoluiu com drenagem de secreção purulenta pela ferida
 operatória. Submetido a vários desbridamentos e limpezas em outros serviços, com
 melhora temporária, até o aparecimento espontâneo de uma nova fistula cutânea com
 drenagem de secreção purulenta. Compareceu ao nosso ambulatório em fevereiro de
 2003 e apresentava, ao exame, múltiplas pústulas com fistulização de material
 purulento em toda região de meso e hipogástrio. Internado em nosso serviço para
 desbridamento cirúrgico amplo, onde se identificou uma grande loja purulenta, sobre
 a musculatura dos retos abdominais na região do epigástrio. Introduzido drenos para
 lavagem sob irrigação das lojas. Após avaliação conjunta com a Infectologia, realizou-
se biópsia e cultura do material com pesquisa para BAAR e iniciou-se antibioticoterapia
 empírica com cefuroxima, claritromicina e ethambutol.

Resultados:

Índice

Após três meses obteve-se o crescimento de Mycobacterium abscessus na cultura
 específica. Manteve-se, então, do esquema antibiótico inicial somente a claritromicina
 5oo mg vo de 12/12 h por mais 6 meses (3). Observou-se melhora progressiva do
 quadro com controles laboratoriais (VHS, PCR) e ultrassonográficos (diminuição dos
 trajetos fistulosos). Com um ano e meio após o início do tratamento o paciente
 encontra-se assintomático e com cicatrização total das lesões em parede abdominal. 

Conclusão:

Índice

Pudemos observar através deste caso que o quadro destes pacientes é muitas vezes

  



 arrastado devido ao não diagnóstico etiológico inicial (4). Perante tal quadro, deve-se
 pensar na possibilidade de micobacteriose e solicitar exames específicos para tal, pois
 a identificação do agente e a terapia específica demandam vários meses. Somente
 com o tratamento precoce e correto é que esses pacientes poderão readquirir sua
 auto-estima e qualidade de vida.
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Tabagismo e Cirurgia Plástica

Já são conhecidos os efeitos deletérios do cigarro em qualquer tipo de cirurgia,
 aumentando consideravelmente o número de complicações pós-operatórias. O
 cirurgião plástico, que trabalha com cirurgias eletivas, tem a preocupação em eliminar
 qualquer fator que possa interferir com o sucesso destes procedimentos.
O cigarro deixa o paciente mais suscetível a infecções, desencadeia problemas na
 cicatrização, favorece a necrose de pele descolada durante a cirurgia, e pode provocar
 outras intercorrências referentes à anestesia, trombose e embolia.
O tabagismo aumenta o risco de complicações pós-cirúrgicas,principalmente após
 grandes procedimentos, como reconstrução de mama, abdominoplastia e lifting facial.
Mas qual seria o tempo mínimo de interrupção do tabagismo para que a incidência de
 complicações pós-operatórias diminua ou se iguale ao de um paciente não fumante?
 E, de acordo com o tempo de abandono do tabagismo, quais os benefícios poderiam
 ser obtidos?
Através de uma revisão bibliográfica, este trabalho visa buscar um consenso, ou um
 instrumento que auxilie o cirurgião plástico a encontrar a melhor conduta para o
 paciente fumante.
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Tatuagens: Indicar ou não indicar para disfarçar cicatrizes?

Resumo:

Índice

O autor apresenta vários casos de pacientes que fizeram tatuagens para disfarçar as
 cicatrizes hipertróficas ou não e faz alguns questionamentos, tais como: se isto é bom
 para os cirurgiões plásticos, se é correto indicar; e quais serão as conseqüências
 futuras?
 
Discussão:

Índice

Sabemos que com as mudanças da moda, tipos de vestimentas, influências externas
 oferecidas pela televisão e internet, os costumes e hábitos sofrem mudanças muito
 rápidas. Essas mudanças acabam influenciando diretamente na cirurgia plástica,
 principalmente no posicionamento das cicatrizes, na sua extensão e redução. 
Como exemplo, citamos a grande mudança no volume das próteses de mama para
 mais e conseqüentemente houve uma grande redução nas pexias e na redução das
 mesmas.  Muitas pacientes, que no passado se submeteram a  cirurgia redutora de
 mama, hoje estão colocando próteses de aumento.
Em menos de duas décadas pudemos presenciar a mudança do posicionamento das
 extremidades da cicatriz das abdminoplastias. Era baixa, subiu até a altura da cicatriz
 umbilical e, ultimamente, está descendo novamente. Isso nos leva a confirmar o
 pressuposto de que “a medicina é uma ciência de verdades passageiras”. Isto também
 se aplica  à cirurgia plástica. 
Mais recentemente presenciamos, principalmente entre os jovens, o uso de piercings,
 assim como um maior número de pessoas, sem restrição  etária, estão tatuando as
 mais diversas partes do seu corpo. Nessa euforia pelo uso da tatuagem as pacientes
 submetidas a cirurgia plástica passaram a fazer tatuagens para disfarçar cicatrizes  de
 má qualidade ou não. 
A cicatriz tatuada mais freqüentemente entre nossas pacientes foi a resultante de
 Abdominoplastia e Mamoplastia. Ao mesmo tempo, muitas pacientes nos elegem
 como seus orientadores e com isso somos indagados diariamente se devem ou não
 fazer tatuagem nas cicatrizes, além de nos questionar se fica bem, se essa moda é
 duradoura e o que pode ser feito se, no futuro, resolverem tirar as tatuagens.
Não há dúvida, que para nós cirurgiões seja muito cômodo que a paciente faça uma
 tatuagem para encobrir uma cicatriz de má qualidade. Isto nos evita de fazermos uma
 correção ou varias correções da mesma cicatriz. Mas esta é a atitude correta a ser
 tomada? Seria esta apenas uma questão estética? Devemos ficar neutros? Devemos
 concordar ou discordar? Devemos, talvez, indicar? Devemos colocar a possibilidade de
 arrependimento futuro? O que fazer? Quais as conseqüências futuras deste modismo?
 Eis um dilema sobre o qual os cirurgiões plásticos devem estar preparados para
 enfrentar.

  



Figuras:

Índice

 

 

 Foto 1 - Caso nº 1: Tatuagem para disfarçar cicatriz de abdominoplastia

 Foto 9 - Caso nº4: Tatuagem para disfarçar cicatriz umbilical e horizontal de
 abdominoplastia



 Foto 8 - Caso nº3: Vista oblíqua esquerda para disfarçar cicatriz de implante mamário

 Foto 7 - Caso nº3: Perfil direito tatuagem para disfarçar cicatriz implante mamário.



 Foto 6 - Caso Nº 3: Tatuagem para disfarçar cicatriz de abdominoplastia

 Foto 3 - Caso nº 1: Vista oblíqua direita para disfarçar cicatriz de abdominoplastia



 Foto 4 - Caso nº2: Tatuagem para disfarçar cicatriz de cesariana

 Foto 2 - Caso nº 1: Vista oblíqua esquerda para disfarçar cicatriz de abdominoplastia



 Foto 10 - Caso nº4: Perfil tatuagem para disfarçar abdominoplastia

 Foto 11 - Caso nº4: Vista oblíqua direita para disfarçar cicatriz umbilical e horizontal
 de abdominoplastia



 Foto 12 - Caso nº5: Pré tatuagem para disfarçar cicatriz de abdominoplastia



 Foto 13 - Caso nº5: Pós tatuagem para disfarçar cicatriz de abdominoplastia



 Foto 14 - Caso nº5: Pré perfil tatuagem para disfarçar cicatriz de abdominoplastia



 Foto 15 - Caso nº5: Pós perfil tatuagem para disfarçar cicatriz de abdominoplastia



 Foto 16 - Caso nº5: Pré oblíqua tatuagem para disfarçar cicatriz de abdominoplastia



 Foto 17 - Caso nº5: Pós oblíqua tatuagem para disfarçar cicatriz de abdominoplastia
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Torsoplastia Circunferêncial – Abordagem Cirúrgica e Técnica Proposta Para
 Correção da Ptose Pubiana

Com os avanços técnicos das cirurgias bariátricas, aumentou o número de indivíduos
 obesos submetidos a gastroplastia com grande melhora na qualidade de vida e saúde
 (1). Contudo, as deformidades corporais resultantes da perda de peso, principalmente
 no tronco, representam um desafio ao cirurgião plástico (2).
Estas deformidades não são satisfatoriamente corrigidas com técnicas convencionais
 de abdominoplastia, ao contrário, estas podem acentuar os excessos de pele em
 flancos e quadril (3). Outro aspecto é a redundância de pele e excessiva ptose da
 região pubiana. Quando esta ptose é acentuada, observamos resultados pobres na
 abdominoplastia , pois embora ocorra melhora do contorno abdominal, permanece um
 certo grau de ptose da região pubiana acarretando prejuízo na visualização dos
 genitais e dificuldades de higiene (4). Este trabalho tem como obejtivo demonstrar a
 experiência do serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de São Paulo em
 torsoplastia circunferêncial.  Descrevemos a marcação e técnica operatória utilizada e
 uma técnica proposta para correção da ptose pubiana e os resultados pós operatório.
O procedimento é realizado sob anestesia peridural e sedação. A marcação do dorso é
 feita com o paciente em posição supina e posteriormente remarcada com o indivíduo
 em decúbito ventral horizontal com o intuito de manter as cicatrizes resultantes em
 posição mais anatômicas e próxima a região glútea (figura 01). Na região anterior do
 tronco, a marcação e ressecção de pele é realizada conforme a abdominoplastia
 clássica.
Nos pacientes com cicatriz mediana prévia devido a gastroplastia, retiramos o excesso
 de pele também no sentido de vertical com o objetivo de melhora o contorno corporal
 (Figura 02). Em relação ao púbis, nos casos de ptose acentuada, realizamos a
 ressecção de pele e tecido celular subcutâneo superficial na regiões inguinais, no
 sentido vertical, com posterior sutura nos planos (Fig. 03).
No período de fevereiro de 2003 a julho de 2004 foram operados 22 pacientes sendo
 19 do sexo feminino e 03 do sexo masculino. A idade média foi de 39,5 anos (30-55
 anos) sendo o tempo médio pós gastroplastia de dois anos e a perda de peso foi
 aproximadamente 62,5kg (40-103 kg). O tempo  cirúrgico médio foi de 5 horas e 30
 minutos. Em 12 pacientes foi empregada a técnica para a correção do excesso de pele

  



 em púbis. Em relação ao segmento pós operatório houve 01 (4,5%) seroma, 0,2 (9%)
 hematomas e 7 (30%) de deiscências parciais da ferida operatória. Não houve
 complicações em relação a reparação pubiana.
Concluímos que a torsoplastia circunferêncial proporciona melhora importante do
 contorno corporal com baixa morbidade pós operatória. A técnica para correção do
 púbis, em casos específicos, consiste em mais um arsenal que pode ser utilizado com
 bons resultados por elevar a região localmente permitindo aspecto estético melhor. 
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 Figura 1 - PACIENTE EM POSIÇÃO SUPINA



 Figura 2 - PACIENTE EM DECUBITO VENTRAL (MARCAÇÃO)

 Figura - 02 POSIÇÃO SUPINA



 Figura 02 - PÓS OPERATÓRIO IMEDIATO



 Figura - 03 - RESSECÇÃO DE PELE NA REGIÃO PUBIANA

 figura 03 - PÓS OPERATÓRIO IMEDIATO
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Tração Cutânea Intra-operatória.

Intrudução:

Índice

O presente trabalho apresenta casuística de 45 casos submetidos a uma técnica nova e
 simples para o fechamento de feridas cutâneas através da tração intermitente de suas
 margens, por curtos intervalos. A técnica permite o fechamento primário de diversas
 feridas, evitando procedimentos mais invasivos como enxertos ou retalhos em casos
 selecionados.
O procedimento utiliza como material o fio de Prolene® 2 e um cateter fino, em
 contraposição às técnicas com finalidade similar como as que empregam aparelhos
 específicos (Sure-Closure®), com custo diversas vezes maior ou com as técnicas de
 sutura elástica e as que utilizam fios de Kirshner que apesar do baixo custo
 apresentam diversas desvantagens funcionais e estéticas.
De fácil execução, esta técnica pode ser realizada em caráter ambulatorial,
 apresentando baixos índices de complicação e morbidade e com bons resultados
 clínicos.
Quarenta e dois pacientes com um total de 45 lesões com necessidade de fechamento
 cirúrgico foram submetidos à síntese primária das feridas após um ou múltiplos ciclos
 de tração cutânea, onde o tempo operatório para coaptação das bordas das feridas
 variou de 10 a 30 minutos (42 casos).
A faixa etária variou de 2 a 82 anos, sendo a área média dos defeitos de 66,6 cm2,
 localizadas em sua maioria nos membros inferiores (40%), tronco (26,6%), cabeça
 (23,3%) e membros superiores (10%).
A completa coaptação das bordas foi obtida nas 45 lesões estudadas, com boa
 evolução ao final do tratamento. 
O tempo de acompanhamento variou de 10 dias a 7 anos pós-operatório.
Em 08 casos foram medidas as forças necessárias para aproximação das bordas da
 ferida através do uso de dinamômetros, evidenciando de forma objetiva os benefícios
 alcançados.

  



Esta é mais uma alternativa de grande valia a se incorporar ao arsenal de táticas e
 técnicas dos cirurgiões plásticos, que fornece um método simples e eficaz de
 tratamento dos seus pacientes. Pode ser indicada em diversas situações como:
 ferimentos traumáticos envolvendo perda de pele; fasciotomias abertas;
 peritoniostomias; excisão de tumores; revisões de cicatrizes da pele e lesões
 congênitas; fechamento de área doadora de retalhos; redução da área receptora de
 enxerto e outras.
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Tratamento cirúrgico da ptose mamária com retalho baseado nos ramos
 perfurantes da artéria torácica interna

Introdução:

Índice

A designação de ptose mamária refere-se às modificações antiestéticas de forma e
 posicionamento da mama. Várias técnicas foram então descritas para mastopexia com
 ou sem a utilização do retalho para preenchimento do pólo superior da mama. As
 técnicas usuais de mastopexia posicionam a mama em situação mais elevada, mas
 não conferem volume ao pólo superior. Aspecto este que se agrava com o tempo visto
 que o peso do pólo inferior faz com que o superior deslize, achatando a mama.
 Algumas técnicas foram utilizadas para que a mama adquirisse um aspecto
 arredondado também na porção superior, obtendo um efeito mais duradouro. O
 presente estudo preconiza um retalho dermolipoglandular, retangular, com base nos
 ramos perfurantes da artéria torácica interna e no plexo subdérmico.

Materiais e Métodos:

Índice

A casuística é de 23 pacientes, com ptose mamária (fig. 1 e 2), submetidas a
 mastopexia com a marcação em L ou em fechadura e confecção do referido retalho,
 tratadas entre 2001 e 2004 anos. Anteriormente a artéria torácica interna emite
 ramos perfurantes que penetram no peitoral maior e dirigem-se à glândula. As
 perfurantes vão nutrir o retalho cuja base está situada entre o 4º e 7º espaços

  



 intercostais. O retalho é desenhado de forma retangular, desepitelizado e através de
 sua extremidade superior incisa-se tangencialmente a mama até a fáscia do músculo
 peitoral, descolando-a. Incisa-se as laterais do retalho, ressecando ou não os tecidos
 adjacentes. O retalho não deverá ser descolado de sua base, pois sua nutrição estaria
 comprometida (Fig. 3 e 4). A fixação é feita com pontos de nylon 3-0, prendendo a
 extremidade livre do retalho à fáscia peitoral a nível do 3º EIC. O retalho dobra
 superiormente conferindo um bom volume ao pólo superior.
 
Discussão:

Índice

O tratamento convencional de ptose mamária reposiciona o volume da mama, sem
 corrigir o deslizamento e o rebaixamento do pólo superior. Liacir Ribeiro criou a
 técnica do pedículo de base inferior para cirurgias de redução mamária com retalho
 que apresenta formato retangular e é baseado nas perfurantes intercostais, porém é
 confeccionado com 2 a 3 cm de espessura, sendo mais fino do que o que estamos
 propondo. Ivanildo Ferreira do Nascimento sugeriu uma modificação na técnica
 clássica de ptose mamária, através do retalho dermolipoglandular triangular,  de
 pedículo inferior, fixado na 3ª costela. GM Scopel de Morais descreveu experiência
 pessoal nas mamoplastias baseado em retalho dermogorduroso ou
 dermohipodérmico, na reparação de ptose mamária e hipomastias, o retalho é
 variável em forma e comprimento, de pedículo inferior e fixado na fáscia do músculo
 peitoral. O retalho aqui preconizado é de forma retangular, de tamanho, comprimento
 e espessura variáveis, nutrido por ramos perfurantes de artéria torácica interna e pelo
 plexo subdérmico, não é descolado da parede anterior do tórax. As pacientes
 submetidas à confecção deste retalho não sofreram necrose gordurosa e ficaram
 satisfeitas com a projeção do pólo superior. O acompanhamento de 3 anos mostrou a
 manutenção desta projeção e uma boa solução para a ptose mamária (Fig. 5 e 6).
Conclusão: Assim como os outros autores citados, observou-se que a confecção do
 retalho dermoglandular de pedículo inferior confere à mama resultados pós-
operatórios duradouros quanto à forma, mantendo o pólo superior mais projetado,
 adquirindo a mama um aspecto estético mais gracioso.
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Tratamento cirúrgico de lesão hiperqueratótica plantar na paqueoníquia
 congênita

A Paqueoníquia congênita é uma afecção rara ( 0,6,/100.000 indíviduos), autossômica
 dominante, incapacitante, caracterizada por uma displasia ectodérmica de graus
 variados de difícil tratamento (1,2), por ser altamente recidivante. Histológicamente
 caracteriza-se por apresentar hiperqueratose, acantose e papilomatose.
O presente artigo, relata o caso de uma paciente portadora desta enfermidade, que
 apresentava lesões hiperqueratóticas plantares, dolorosas e incapacitantes, que foram
 tratadas clinicamente por 04 anos, evoluindo com recidiva da sintomatologia e das
 lesões macroscópicas. 
Foi, então, realizado o tratamento cirúrgico por resseção de 01 das lesões, com
 margens laterais de pele sadia e profundamente até o TCSC e posteriormente, a área
 cruenta foi reconstruída  com enxerto de pele total. Com 6 meses de evolução pós-
operatória, foi submetida a uma biópsia incisional que não    evidenciou ausência das
 alterações histológicas caracterizadas da P.C. 
O corte histológico mostrou apenas hiperqueratose,  por se tratar da região plantar do
 pé justificada por ser a região biopsiada uma área de ponto de pressão.  No segmento
 de 12 meses, não houve recidiva da sintomatologia clínica, nem mesmo da lesão
 hiperqueratótica.
O procedimento cirúrgico em ressecção de pele em sua espessura total seguido por
 inteira apesar de ser mais agressivo para tratar uma patologia benigna mostra-se
 mais eficiente em nossa experiência. O tratamento clínico, ortopédico e cirúrgico,
 convencional baseado apenas na ressecção superficial  das lesões, hiperqueratóticas
 são métodos evoluem com recidivas em % dos casos ou na quase totalidade dos
 casos. A ausência de recidiva da lesão até o presente momento, confirmada pelo
 estudo histológico, demonstra um método alternativo para o tratamento para desta
 patologia incapacitante necessitando de novos estudos e segmentos. 
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Figura 1 - hiperqueratose plantar

Figura 2 - corte histológico de lesão plantar mostrando: hiperqueratose, papilomatose
 e acantose

Figura 3 - pós operatório de lesão ressecada do calcâneo e reconstrução com enxerto
 de pele total (po 12 meses).

Figura 4 - corte histológico da área enxertada mostrando ausência de  atrito local, e
 ausência de papilomatose e de acantose
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Tratamento Da Hipoplasia Do Terço Superior Auricular Associada À Deformidade Em Abano

As deformidades congênitas da orelha podem resultar de anormalidades da
 morfogênese, serem conseqüentes a pressões externas ou mal posicionamento fetal,
 assim, alterando a moldura cartilaginosa1.
A hipoplasia do terço superior da orelha pode ser caracterizada em três categorias 
( Tanzer- 1975)2 – deformidade da hélix apenas, associação da hélix e escafa e por
 último, deformidade severa com incompleta migração da orelha. Atualmente, mais
 importante que esta classificação é a consideração se a correção será feita através do
 remodelamento do tecido existente ou quando há necessidade de tecido suplementar
 ou cartilagem de suporte3.
Baseado neste princípio, este trabalho tem como objetivo descrever um caso de
 hipoplasia do terço superior da orellha associado à deformidade em abano (fig.1 e 2),
 corrigido com  o retalho de cartilagem “ Banner flap”2,3 ( fig.3 ) para tratamento da
 hélix.
A confecção da anti – hélix e crura superior foi realizada através do enfraquecimento
 do pericôndrio da projeção futura destas estruturas, realizado com agulha 40 X 1,6
 mm, fator que determina área de descolamento limitado 
(fig.4), proporcionando maior vitalidade cutânea frente ao amplo descolamento
 necessário para correção da anomalia congênita do terço superior auricular .
O ângulo céfalo-conchal foi tratado através da fixação da concha à região mastóide,
 sem necessidade de ressecção condral4. Essa abordagem determinou padrão auricular
 natural, revelando simplicidade de execução e restaurando boa relação entre hélix –
 escafa – anti-hélix e crura superior (fig. 5 e 6).
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Tratamento da lipodistrofia facial em pacientes HIV-Positivo

Introdução:

Índice

A infecção pelo HIV (vírus da imunodeficiência humana) é um dos maiores problemas
 de saúde global. Recentemente a combinação terapêutica incluindo inibidores de
 protease (IP) tem prolongado bastante o tempo de sobrevida dos pacientes infectados
 pelo HIV. Entretanto, tal terapia está associada com uma lipodistrofia; síndrome
 caracterizada por seletiva perda de gordura subcutânea na face e extremidades e, em
 alguns pacientes, acúmulo de gordura ao redor do pescoço, região dorso-cervical,
 abdômen e tronco. A lipodistrofia em pacientes infectados com HIV está associada
 com resistência à insulina e complicações metabólicas, tais como: intolerância a
 glicose, diabetes, hipertrigliceridemia e baixo nível sanguíneo do colesterol de alta
 densidade. No entanto, a perda de gordura na face e extremidades tem sido
 reportada em alguns pacientes que não fazem uso de IP.O diagnóstico da lipodistrofia
 é feito eminentemente pelo paciente,que observa as alterações faciais,em média,
 após um ano de uso dos IP Outros fatores tais como: duração da infecção por HIV,
 idade e sexo podem também contribuir para a lipodistrofia. A base fisiopatológica
 desta síndrome permanece desconhecida, havendo entretanto muitos estudos e
 pesquisas no sentido de elucida-la. 
O ambulatório de cirurgia plástica do IMIP (Instituto Materno-Infantil de Pernambuco) 
 tem recebido pacientes portadores de lipodistrofia facial oriundos de vários serviços
 de infectologia da região metropolitana do Recife. 
Para o tratamento destas deformidades faciais foi realizado preenchimento com  o
 polimetilmetacrilato (P.M.M.A.), o qual é um biomaterial composto de microesferas
 maior que 32 micras de diâmetro, suspenso em colóide químico biologicamente
 inerte.Esse material foi fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de
 Pernambuco
O objetivo deste trabalho é avaliar o grau de satisfação, complicações, resultados
 imediatos e a curto prazo do P.M.M.A. em pacientes HIV positivo portadores de
 lipodistrofia facial.
Este trabalho foi realizado no período de março a julho de 2004 com 16 pacientes,
 sendo 13 do sexo masculino e 3 do sexo feminino.Como critérios de
 inclusão,utilizamos pacientes  com carga viral indetectável,hígidos e sem infecções
 associadas.
Os procedimentos foram realizados em regime ambulatorial com o paciente com
 sedação consciente. Foi infiltrado em média 20 ml por sessão. Utilizamos microcânula
 de ponta romba nº50x30 para evitar acidente por injeção intravascular, lesão de
 estruturas nobres e diminuindo o índice de equimose. 
Foram observados,após 02 meses do tratamento, hiperemia e descamação em regiões
 frontal e  malar em 2 pacientes, os quais foram avaliados por dermatologista que
 diagnosticou tinea corporis e  relacionou os sinais com estresse ou imunodepressão,
 descartando qualquer relação com a infiltração do P:M:M:A

  



Observamos que nesses pacientes portadores de lipodistrofia o preenchimento facial
 com P.M.M.A. proporcionou resultados animadores, corrigindo as depressões em
 regiões temporal  terço médio e  inferior da face  de forma segura e eficiente,
 proporcionando o resgate da auto-estima associado a uma grande satisfação pessoal
 e uma melhor aceitação social com menos preconceito e estigmas em relação às suas
 aparências. 
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Tratamento Da Musculatura Glabelar: Abordagem Superciliar

Introdução

Índice

Desde que se caracterizou a ruga vertical desta região como sendo relacionada
 principalmente com o músculo corrugador do supercílio e a ruga horizontal com o
 músculo prócero, os cirurgiões incorporaram a ablação destas estruturas, seja
 química, com a toxina botulínica1, ou através de cirurgia, que pode ser realizada por
 acesso coronal2, por via endoscópica3 ou pela incisão de blefaroplastia superior4, 5. 
O objetivo deste trabalho é apresentar a abordagem cirúrgica dos músculos da região
 glabelar por incisão na porção medial do supercílio, comparando-a com as opções
 cirúrgicas citadas na literatura revisada.

Mètodo

Índice

Realiza-se a infiltração da região glabelar com solução de Adrenalina 1:80.000 e
 lidocaína 1% (Figura 1). A incisão é feita na porção medial do supercílio, paralelo a
 este, dentro dos folículos pilosos, por aproximadamente 2 cm de extensão (Figura 2).
Em seguida, os músculos corrugador do supercílio e prócero são identificados. Após
 isso, é feito manobra para 'laçar/englobar' a massa muscular do corrugador do
 supercílio primeiramente e posteriormente do prócero, iniciando no plano subcutâneo,
 contornando o músculo e descendo com a ponta da tesoura junto do periósteo até
 exteriorizar a ponta da tesoura e o músculo desejado na mesma incisão (Figura 3).

Discussão

Índice

Entre as opções cirúrgicas, a via coronal fornece uma ampla visão direta de toda a
 região glabelar, mas nos casos onde não é necessário abordar a musculatura frontal
 ou corrigir a ptose de supercílio, pode-se evitar esta longa incisão e suas possíveis
 seqüelas (alopécia, hematomas, seromas, anestesia da região posterior do couro
 cabeludo), optando pela abordagem proposta por via superciliar.
A via endoscópica, da mesma forma, nos casos onde não é necessário abordar a
 musculatura frontal ou corrigir a ptose de supercílio, pode ser trocada pela via

  



 superciliar proposta, o que reduz o tempo cirúrgico, atingindo os músculos da região
 glabelar através de visão direta.
A abordagem através da incisão de pálpebra superior tem semelhanças com a incisão
 proposta. Realizamos esta abordagem a alguns anos atrás, em 17 casos, mas em
 alguns desses, o edema e a formação de coágulos que ocorre na região glabelar
 acabava avançando para a pálpebra superior, pela dificuldade de compressão de toda
 esta região e pela continuidade do descolamento. Além disso, a visão da musculatura
 é menos acurada que na via superciliar.
Isto nos levou a procurar uma outra alternativa, e a abordagem superciliar pareceu
 bastante satisfatória, pois a cicatriz é pequena e está em local coberto por pelos; a
 incisão permite visualização e exposição total dos músculos glabelar; permite um
 descolamento mais limitado com menos edema e recuperação mais rápida. Na
 literatura pesquisada (MEDLINE, LILACS), não encontramos nenhuma referência a
 esta abordagem para tratamento estético da musculatura da região glabelar.

Conclusões

Índice

No tratamento estético das rugas glabelares, a abordagem por incisão superciliar é
 uma boa alternativa às abordagens utilizadas, por ter cicatriz em local inaparente,
 permitir visualização e exposição dos músculos glabelares e evitar descolamentos de
 regiões adjacentes.
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Figuras e Legendas

Índice

Figura1 - Infiltração da região glabelar.

Figura2 - Marcação da incisão na porção medial do supercílio.

Figura3 - Exposição do músculo corrugador do supercílio.
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Tratamento da Ptose palpebral paralítica, através de "retalho em asa" do
 músculo Orbicular (Técnica Cirúrgica) ("Bat Flap")

Resumo:

Índice

Este trabalho foi realizado com o objetivo de demonstrar a possibilidade da utilização
 do Musculo Orbicular para o tratamento de Ptose Palpebral em cujos casos não exista
 ação ou função do Musculo Elevador das Palpebras , utilizando-se de um retalho
 bipediculado do Musculo Orbicular Palpebral Superior em sua porção distal em forma
 de ASA fixado na aponeurose inferior infra superciliar do Músculo Frontal da face ,  tal
 avaliação foi  feita com base na experiência do autor no periodo entre 1992 e 2004,
 nos Serviços Integrados de Cirurgia Plástica - Hospital Ipiranga, São Paulo.

Introdução:

Índice

Uma das grandes preocupações de varios autores como ARGAMASO (3), MUSTARDÉ(8)
 e CARLSON & JAMPOLSKY(4 )  coincidem com a nossa, ou seja, de que os problemas
 sociais , estéticos e funcionais, provenientes da má formação da abertura palpebral ,
 determina  aos pacientes portadores de ptose palpebral  diferentes maneiras de se
 comportarem tanto social como individualmente em relação ao seu problema. Isto foi
 o que observamos nos pacientes avaliados e que  vieram à nossa procura exatamente
 por estes motivos, mais estético-sociais  do que por motivos funcionais.
A técnica utilizada trouxe observações  interessantes, pois em 14% dos pacientes
 possuiam alterações visíveis na musculatura do elevador da pálpebra (M.E.P.)
 relacionadas com alterações da enervação motora definitiva do musculo elevador da
 palpebra. Nossa conduta cirúrgica, portanto, foi a de confeccionar um retalho
 muscular em forma de asa de morcego quando isolado, com convexidade maior
 superior de parte do músculo orbicular da palpebra superior do lado da lesão e fixar
 as extremidades desta ASA na fáscia superficial do musculo frontal acima da região da

  



 sombrancelha, recuperando  a anatomia funcional e estética da pálpebra através do
 uso da contração voluntária do músculo frontal.
Sabemos que o indivíduo que possui alterações enervatórias motoras do M.E.P. utiliza-
se de recurso anatômico que é a interligação do próprio músculo orbicular das
 palpebras com a fáscia temporal do músculo frontal para através da contração deste
 tensionar o orbicular e elevar a palpebra. Esta tática cirúrgica provém da observação
 simples do aproveitamento local das estruturas pré-existentes e seu
 recondicionamento.

Paciente e Método:

Índice

Foram estudados pacientes do Serviço entre janeiro de 1992 e maio de 2004, de
 ambos os sexos, com idades variaveis entre quinze a secenta e dois anos, portadores
 de ptose paralitica e sem capacidade funcional do músculo elevador da palpebra,
 porém, utilizavam-se de contratura do musculo frontal para propiciar uma  abertura
 palpebral pequena embora insuficiente ,daí indicarmos esta tática cirurgia para
 posicionar devidamente a pálpebra superior sobre a iris. 
As cirurgias foram feitas sob anestesia local, utilizando-se Lidocaína a 1% com vaso-
constritor 1/80.000. A incisão foi feita no sulco palpebral ( local de dobradura da
 pálpebra superior ), indo do canto interno até o canto externo; o músculo orbicular da
 pálpebra foi isolado em sua porção superior através de descolamento simples da pele
 da palpebra.  
Uma vez isolado o músculo orbicular, faz-se uma incisão na região superior da órbita
 acompanhando a curvatura da mesma (em forma de meia-lua) , está neste momento
 confeccionada a borda superior do retalho em asa descrito.
Após este momento descola-se a borda lateral do musculo orbicular , partindo de sua
 parte medial em direção a região medial do tarso e contralateralmente da borda
 lateral para a região lateral do tarso, em ambos os casos cerca de 5mm , após este
 tempo iremos confeccionar a extremidade da asa realizando uma pequena incisão
 paralela a fibra muscular do orbicular da região medial para o centro da palpebra e da
 região lateral para o centro da palpebra , estas bordas da asa devem ter no máximo
 cerca de 5mm de espessura e 20mm de comprimento e serem firmeso suficiente para
 aguentarem a tração a que serão impostas, para isto deve-se observar que o centro
 deste retalho muscular deva ser suficientemente largo para manter a irrigação arterial
 e venosa do mesmo e a asa suficientemente comprida para atingir seu sítio de fixação
 no musculo frontal , no caso de dúvidas em relação a firmeza ou flascidez acentuada
 muscular , sugerimos a busca de outra alternativa cirúrgica dentre as tantas
 conhecidas para elevarmos a palpebra com fixação tarso-frontal.
Ao isolarmos e confeccionarmos a asade musculo orbicular , busca-se através de
 descolamento simples da região supra orbitária a borda inferior da fáscia do musculo
 frontal , achando-a sutura-se a borda medial da asa confeccionada no terço médio
 medial da borda inferior da fáscia do frontal com fio 5-0 mononylon e procede-se o
 mesmo com a asa lateral na borda lateral inferior d a fáscia do musculo frontal de tal
 modo e altura que equilibrem a abertura da fenda palpebral.
Uma vez equilibrada a abertura, procedeu-se à sutura com pontos simples de 
 Mononylon 6-0, distantes  2 mm entre si. Não foram utilizados curativos e a retirada
 dos pontos deu-se em torno do 5o dia. Optou-se pela operação de um olho de cada
 vez nos casos de ptose bilateral devido à possibilidade de imprecisão nas medidas  bi-
laterais, caso fosse realizada a cirurgia nas duas pálpebras simultaneamente. A
 pálpebra contra-lateral, em casos de ptose bi-lateral, somente foi operada em torno
 do terceiro mês, com acompanhamento periódico até um ano. 

Discussão e Resultados:

Índice

Observou-se que em  14% dos casos de ptose palpebral que procurou nosso Serviço
 não havia alterações no M.E.P. e sim na enervação motora deste, o que coincide com
 a literatura pesquisada (2-9).
A confecção da asa  muscular do musculo orbicular com a abertura devidamente
 calculada, observando-se os critérios acima descritos ,  sem a colocação de material
 outro seja homógeno ou heterógeno , trouxe um bom resultado final sem os
 inconvenientes eventuais (hematomas, deiscências, cicatrizes outras etc).



Conclusões:

Índice

Concluiu-se que na cirurgia da ptose palpebral paralítica,   seja ela unilateral ou
 bilateral,   pode-se obter maior sucesso   realizando-se a confecção de retalho
 bipediculado em forma de asa do musculo orbicular da palpebra superior ,  trazendo
 deste modo utilização de tecidos regionais para a confeção de fixação ao musculo
 frontal.
Em nenhum dos casos houve problemas pós operatórios em relação a utilização deste
 musculo , tardiamente há grande adaptação do musculo que permanece integro e
 este refaz por completo todas as suas antigas atividades, estéticamente não há
 alterações também.

Summary:

Índice

The objetive of this scientific research was to demonstrate the possibility of use of the
 Orbicular Muscle for the tratament of eyelid ptose is cases in witch the function and
 action of the Elevator Muscle of the Eylid does not exist, using a bipedicular flap of the
 Orbicular muscle in its superior portion in form of a WING or a BAT FLAP fixated to the
 inferior aponeurosis of frontal muscle in the supraciliar region. This study was made
 based on the authors experience between the years 1992 and 2004 in the Serviços
 Integrados de Cirurgia Plástica-Hospital Ipiranga , São Paulo - Brazil.
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 Figura 02: Local da incisão palpebral demarcado



 Figura 03: Palpebra descolada do M.Orbicular

 Figura 04: Desenho do "Retalho em ASA"



 Figura 05: Confecção do "Retalho em ASA"

 Figura 06: "Retalho em ASA" ou "BAT FLAP" , propriamente dito.
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Tratamento Da Síndrome De Poland

Resumo

Índice

A Síndrome de Poland foi descrita inicialmente em 1841 por Alfred Poland, um
 estudante de medicina no Guy’s Hospital de Londres. Em sua expressão máxima a
 síndrome de Poland inclui: (1) hipoplasia da pele e do tecido subcutâneo da parede
 anterior do tórax; (2) ausência ou hipoplasia e deslocamento para cima do mamilo e
 da mama; (3) hipotricose peitoral e axilar; (4) ausência da porção esternocostal do
 músculo grande peitoral; (5) ausência do músculo pequeno peitoral; (6) ausência das
 porções das cartilagens costais 2 a 4 ou 3 a 5; (7) anomalias unilaterais da mão
 (mitten hand ou braquissindactla); (8) ausência do músculo grande dorsal e do
 serrátil anterior; (9) escoliose.
O autor analisa alternativas terapêuticas no tratamento da agenesia ou hipoplasia
 mamária unilateral da Síndrome de Poland, discutindo técnicas e táticas cirúrgicas
 para reconstrução mamária com a utilização de expansores tissulares e próteses de
 silicone.
Foram operados 6 pacientes com idade entre 15 e 26 anos, no Hospital Geral de
 Goiânia, no período de abril de 2000 a junho de 2004, sendo que em cinco foi
 realizada inclusão direta da prótese de silicone e em uma foi feita expansão prévia e
 posterior inclusão de prótese.
Para reparação muscular é preconizado o emprego do músculo grande dorsal ou
 músculo reto abdominal contra-lateral, conforme as citações de Ohmori e Takada
 (1980) e Hester e Bostwick (1982), contudo concluímos que, em face da menor
 morbidade e mortalidade, a inclusão de prótese siliconada com ou sem expansão
 prévia, a depender do caso, é o tratamento de escolha para pacientes com razoável
 conteúdo glandular.
A expansão tissular prévia é boa tática cirúrgica para os pacientes em que o cirurgião
 conta com exígua quantidade de tecido, em se considerando os riscos de necrose

  



 subseqüente à inclusão direta da prótese de silicone.
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Tratamento Síndrome de Túnel Carpo por Incisão Reduzida - 5 Anos de
 Experiência.

O Objetivo do trabalho é relatar a experiência do Serviço na descompressão do túnel
 do carpo por incisão reduzida utilizando o retinaculótomo de Paine comparando com
 os resultados de outros tipos de abordagens descritas na literatura.
Trabalho retrospectivo, no período de 1999 à 2004,  com um total de 28 pacientes e
 34 procedimentos cirúrgicos à nível ambulatorial sob anestesia local, excluindo deste
 estudo os portadores de doença avançada. Utilizou-se incisão de 1,5cm na região
 palmar sob isquemia e descompressão do nervo mediano por secção do ligamento
 volar superficial utilizando o retinaculótomo acima citado (foto 1). Após o
 procedimento o paciente é orientado a manter o membro elevado e em repouso
 relativo iniciando movimentação habitual com 24 horas. Para a coleta de dado
 realizamos um questionário padrão a respeito dos dados pessoais, sintomatologia e
 tempo de evolução da doença, comorbidades, procedimentos associados, tratamentos
 prévios, complicações e retorno às atividades habituais, bem como uma auto
 avaliação subjetiva de melhora. 
Seguindo os dados da literatura mundial, tivemos 70 % do sexo feminino,
 predominância da mão dominante, e uma idade média de 56 anos. A média de tempo
 do procedimento foi de 30 minutos e rápida recuperação pós-operatória, e retorno às
 atividades habituais na primeira semana. Na auto avaliação subjetiva pelo próprio
 paciente houve satisfação entre 75 - 100%. Apenas um paciente não apresentou
 melhora da sintomatologia sendo reoperado pela mesma técnica com sucesso no
 segundo procedimento.
O método empregado é de fácil execução, baixo índice de complicações, não
 necessitando de internação hospitalar. Em comparação com técnica clássica apresenta
 resultado estético superior, uma menor morbidade e baixo custo.
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Úlceras de Pressão Conduta do Serviço

Introdução

Índice

Úlcera de pressão é um antigo problema já observado em múmias do antigo Egito.
 Trata-se de uma entidade complexa, de etiologia multifatorial, e cuja prevalência não
 é claramente determinada. Além de ser um problema de difícil prevenção, o
 tratamento das úlceras de pressão apresenta altas taxas de recidiva2. Vários tipos de
 tratamento podem ser empregados, ou seja, clínico (curativos, uso de substâncias na
 ferida e de pressão negativa) ou cirúrgico (fechamento primário, enxerto de pele e
 uso de retalhos variados)1,2.
O objetivo deste estudo é fazer uma análise descritiva sobre indicação cirúrgica,
 cuidados pré-operatórios, tratamento cirúrgico e cuidados pós-operatórios das úlceras
 de pressão em nosso serviço.

Material e Métodos

Índice

Entre agosto de 1986 a abril de 2004 foram operadas pelo serviço 83 úlceras de
 pressão em 76 pacientes, com idade média de 36,2 +/-16,9 (DP) anos, sendo 13
 (17,1%) mulheres e 63 (82,9%) homens. Quanto à distribuição anatômica das lesões
 47 (56,7%) eram sacrais, 21 (25,3%) isquiádicas, 11 (13,2%) trocanterianas, 1
 (1,2%) de calcâneo, 1 (1,2%) cervical, 1 (1,2%) dorsal e 1 (1,2%) maleolar. Todos
 os pacientes foram tratados segundo um protocolo. Nos pacientes que não se
 adaptavam ao protocolo era realizado debridamento cirúrgico e tratamento clínico. Os
 resultados de dados contínuos foram expressos como média +/-DP (desvio padrão) e

  



 de dados nominais em valores absolutos e porcentagens (%).

Resultados

Índice

Nas úlceras sacrais foram utilizados retalhos miocutâneos (glúteo em ilha) em 18
 (38,3%), em 17 (36,2%) retalhos cutâneos, em 11 (23,4%) enxertos de pele e em 1
 (2,1%) retalho muscular (glúteo máximo). Entre as úlceras isquiádicas em 17 (81%)
 foram utilizados retalhos miocutâneos (glúteo em ilha), em 2 (9,5%), retalhos
 musculares (glúteo máximo) e em 2 (9,5%) retalhos cutâneos. Entre as úlceras
 trocanterianas, em 4 (36,3%) foram utilizados retalhos cutâneos, em 3 (27,3%),
 retalhos miocutâneos (tensor da fáscia lata), em 3 (27,3%), retalhos musculares (1
 tensor da fáscia lata, 1 reto femoral e 1 vasto lateral) e em 1 (9,1%) retalho
 fasciocutâneo. No caso de úlcera de calcâneo foi utilizado um retalho cutâneo, em
 uma cervical um retalho muscular de trapézio, em uma dorsal um retalho miocutâneo
 de grande dorsal reverso e de maléolo, um enxerto de pele.

Conclusão

Índice

Concluímos que os retalhos miocutâneos são o método de preferência para tratamento
 cirúrgico de úlceras de pressão em nosso serviço.
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Uma alternativa para os Medidores nas Mamoplastias com Prótese de Silicone

O Cirurgião Plástico se deparou com a resolução da ANVISA proibindo a utilização dos
 medidores após casos de contaminação e infecção pelo M. fortuitum. Com esta
 decisão se tornou bastante complicada a escolha do tamanho da prótese a ser
 introduzida principalmente frente aos casos de assimetria mamária. Buscando uma
 forma prática e econômica de solucionar o problema, iniciamos com a utilização do
 medidor inflável.
O medidor inflável é confeccionado com um par de luvas amarrando-se os dedos e
 cortando-os, uma sonda aspirativa também conectada a luva pelo punho e amarrada
 com fio de linho 0 (fig.01). Para a obtenção do volume almejado basta introduzir o
 volume de soro fisiológico correspondente ao  da prótese que se quer(fi.03 e 04).
O estudo foi realizado em  20 pacientes e o objetivo foi demonstrar a utilidade do
 medidor inflável frente a decisão do tamanho da prótese a se introduzir. Independente
 da via de acesso (sulco submamário ou periareolar as que usamos geralmente),
 observamos que o nosso objeto de estudo foi de grande valia. 
Com o estudo, observamos que o medidor inflável permite avaliação e decisão quanto
 ao volume da prótese a ser introduzida, avaliação da área descolada, e estudo das
 assimetrias bastando apenas preencher com maior ou menor volume o medidor.
 Desta forma, desenvolvemos uma forma simples, asséptica  e barata de mensurarmos
 o volume de prótese a ser introduzido, permitindo que cheguemos a uma decisão com
 mais exatidão.
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 Fig.01- Material  
 Fig.02 Pré-op.
 Fig.03 Introdução de 235 à D e 215cc àEsquerda.    
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Umbigo Virginal: Desenho em S no afloramento da unidade umbilical - Sem
 ressecção de pele.

Resumo

Índice

A unidade umbilical exerce fator importante no contexto estético abdominal. Na busca
 de sua naturalidade muitas alternativas têm sido propostas. Neste estudo, propõe-se
 o desenho em S no retalho abdominal, para o afloramento do umbigo, lembrando na
 sua confecção o símbolo Yin-Yang, sem ressecção cutânea. Esta estratégia foi aplicada
 em 14 pacientes com média de idade de 44 anos, portadores de diferentes
 graduações de lipodistrofia e flacidez no abdome, com evolução pós-operatória de seis
 meses`a um ano. Os resultados obtidos foram encorajadores, com alta taxa de
 satisfação dos pacientes. Embora o número de pacientes investigados não tenha sido
 expressivo, a técnica oferece boa configuração anatômica das unidades umbilicais,
 com orientação vertical, uma discreta dobra cutânea interna, tornando menos
 perceptivo o traço cicatricial. Deste modo, o trajeto sinuoso em S, contribui para a
 naturalidade umbilical, contribuindo para uma melhor anatomia abdominal. 

Abstract

Índice

The umbilicus unity contributes to a balance in abdominoplasty. On the contrary, its
 unnatural aspect can compromise the aesthetic of the abdomen. In this study, we
 investigate an S design  on the abdominal flap at the site of the emergency of the new
 umbilicus, resembling the yin-yang symbol of harmony in the oriental philosophy. It
 was indicated in 14 patients, mean age 44 years-old, under six month to one year

  



 period follow-up. A nice, vertical orientated umbilicus, with a small internal skin fold
 was achieved in the majority of the patients. Despite the small number of the
 patients, the results were encouraging, with a high rate of patient satisfaction. In
 conclusion, the abdominal sinuous S design, without skin resection, can be a good
 alternative to achieve a natural attractive umbilicus. 
As implicações psicológicas e estéticas do umbigo têm sido cada vez mais
 compreendidas pelos cirurgiões e constituem, para o paciente, fator importante na
 decisão de submeter-se ou não á abdominoplastia. No corpo jovem, o umbigo virginal
 feminino possui orientação vertical, cupuliforme. Do fundo, emerge uma pequena
 eminência irregular, o mamelão, com a cicatriz umbilical em seu vértice, dando-lhe
 um ar crepuscular, dissimulado. Já o umbigo senil, tende a ser horizontal, achatado,
 escondido, reduzindo sua graça e atratividade, agravados por gravidez, obesidade,
 hérnias e áreas cicatriciais nas proximidades(1) (Fig.1).       
O propósito deste estudo é demonstrar a efetividade no desenho em S no sítio da
 emergência umbilical no retalho abdominal, proporcionando naturalidade anatômica,
 tornando superior o resultado da plástica abdominal. 

Método

Índice

No período de um ano, 14 pacientes foram submetidos á abdominoplastia, com o
 afloramento do segmento umbilical remanescente, através de um óstio cutâneo no
 retalho umblical em form de S, lembrando o símbolo da Yin-Yang, que representa a
 harmonia na filosofia oriental. Todos os pacientes eram do sexo feminino, média de
 idade de 44 anos, sendo uma paciente portadora de hérnia abdominal e outra com
 hérnia incisional. (Tabela I).

Técnica Cirúrgica

Índice

Após amplo descolamento do retalho abdominal até a proximidade do arco costal,
 realiza-se a plicatura xifopúbica para tratamento da diástase abdominal. Fixa-se o
 pedículo umbilical alongado com dois pontos de nylon monofilamentado 2-0 no seu
 pólo superior e inferior, deixando-se a borda cutânea livre. Traciona-se o retalho
 abdominal caudalmente, fixando-o ao púbis, delimitando o limite a ser ressecado.
 Com o retalho abdominal sob tensão moderada e mesa cirúrgica flexionada a 30o, 
 avança-se com uma pinça Kelly até a cópula da ilha umbilical subjacente previamente
 recortada. Projeta-se a ponta da pinça em direção ao retalho superiormente.
 Demarca-se o ponto que coincidirá com o centro do umbigo ainda sob o retalho, ao
 longo da linha mediana xifo-púbica. Determinado o ponto de emergência umbilical,
 desenha-se um círculo eliptiforme de orientação vertical. Tendo como referência o
 ponto médio do pólo superior e inferior, desenha-se um S, que lembra o símbolo Yin-
Yang da filosofia oriental. Corta-se ao longo do S, retirando-se um fuso subcutâneo
 central, avançando moderadamente na parte cranial na linha média do retalho. Não
 resseca-se pele (derme-epiderme) do retalho abdominal. Finalmente o umbigo é
 fixado com seis pontos separados subdérmicos. A tração do umbigo subjacente com
 dois ganchos de Gilles facilitam a sutura. Um curativo com gase e pomada finaliza o
 procedimento.
(Fig. 2 e 3)

Resultados

Índice

A evolução pós-operatória da região umbilical das quatorze pacientes tratadas
 transcorreu sem anormalidades, conseguindo-se um umbigo verticalizado,
 assemelhando-se ao umbigo jovem virginal. Não registramos traços cicatricias
 alargado, tampouco estenose orificial. Todas as pacientes mostraram-se satisfeitas
 com o aspecto umbilical obtido.    

Discussão

Índice

A unidade umbilical é importante em tornar superior o resultado de uma



 abdominoplastia. Seu aspecto jovem é caracterizado por uma direção vertical, mais
 próximo da linha pubiana, que do apêndice xifóide, profundidade e cicatriz pouco
 aparente, de boa qualidade. A busca por uma naturalidade anatômica têm levado
 vários autores a proporem abordagens no afloramento umbilical á partir do retalho.
 Andrews(1955), ressecava um cilindro de pele, fixando as bordas na aponeurose.
 Callia(1965), propôs desengorduramento no retalho da área referente ao umbigo,
 com sua fixação ao retalho. Barraya(1967), Lintilhac (1966), Tange (1969),
 Chicralla(1972), propuseram retalhos diversificados objetivando dar uma semelhança
 anatômica ao neo-umbigo (2). Pitanguy propunha uma incisão transversa para criar
 um umbigo de orientação transversal.(3)
Todavia a multiplicidade de procedimentos não têm evitado inconvenientes como
 cicatrizes inestéticas, anel cicatricial, estenose, formatos inestéticos e malposição. A
 estratégia proposta neste estudo agrega princípios já estabelecidos, como a fixação da
 ilha umbilical á linha alba na aponeurose do músculo reto abdominal. O
 desengorduramento, com exérese em bloco do tecido subcutâneo a partir do sítio
 onde irá se inserir o umbigo, facilita sua adaptação no retalho. Contudo o desenho
 proposto em S neste artigo, adicionará graça ao desenho umbilical, tornando-o mais
 atrativo. Ele contribui para a orientação vertical do umbigo, torna menor a percepção
 cicatricial e as duas redundâncias cutâneas em cada braço do S,  mimetizam os
 mamelões presentes no umbigo virgem, que o tornam mais atrativo(1). Assim, ele
 valoriza o contexto abdominal.(Fig. 4). Embora não tenhamos estatisticamente
 número expressivo de pacientes indicados, o trajeto sinuoso proposto nesse estudo,
 potencialmente reduziria as chances de retração cicatricial e de estenoses. Deste
 modo, achamos o traçado sinuoso em S, superior á simples abertura vertical do
 retalho abdominal para o afloramento umbilical proposto por Craig e cols.(1).(Fig.5 e
 6).   

Conclusão

Índice

O afloramento do umbigo no retalho abdominal aberto por traçado sinuoso em S,
 proporciona uma unidade umbilical de orientação vertical, atrativo, próximo de uma
 configuração anatômica adequada. Apesar do pequeno número de pacientes
 investigados, os resultados mostram-se promissores, suportando a indicação da
 técnica.
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Figuras
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Fig. 1. (Esquerda): Aspecto anatômico de um umbigo atrativo, de orientação vertical,
 pequeno, com uma linha sinuosa interna;(Direita): Contrariamente, um umbigo senil,
 de orientação horizontal, associado a obesidade, flacidez, e outros estados mórbidos.

Fig. 2. Desenho esquemático na confecção do umbigo virginal.(Acima, esquerda): O
 desenho do trajeto sinuoso em S sobre o retalho abdominal; (Acima, direita): Retalho
 incisado, demonstrando em detalhe o pedículo umbilical fixado na linha média
 aponeurótica, com a diastáse dos retos abdominais já tratada;(Abaixo, esquerda): A



 zona peri-umbilical é desengordurada incluindo-se um trajeto maior cranialmente;
(Abaixo, direita): Aspecto final do umbigo já suturado ao novo sítio sinuoso, de
 orientação vertical, de agradável configuração anatômica.

Fig. 3. Aspecto trans-operatório: (Acima, á esquerda): Desenho na pele do trajeto
 sinuoso em S; (Acima, á direita): Pele já incisada; (Abaixo, á esquerda ): Detalhe ao
 final do procedimento, com o umbigo já suturado; (Abaixo, á direita): Detalhe
 anatômico do umbigo após 4 meses.       

Fig. 4. Pré e pós-operatório com evolução de seis meses de paciente com 46 anos com
 pele negra, submetida á abdominoplastia com a unidade umbilical tratada pela
 abordagem  sinuosa em S. A Fig. 3 demonstra aspecto trans-operatório da mesma
 paciente.

Fig. 5. Pré e pós-operatório em detalhe da unidade umbilical após três meses de
 paciente com 42 anos submetida ao tratamento do umbigo em S.

Fig. 6. Pré e pós-operatório com dois meses de evolução de paciente de 44 anos com o
 tratamento da unidade umbilical pela estratégia em S.

Tabela
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Uso da Dermopigmentação na reconstrução areolar e na camufalgem de
 cicatrizes periareolares

A dermopigmentação ou tatuagem médica é um método já consagrado na literatura
 para a pigmentação areolar1-5. Muitas são as dificuldades encontradas pelo
 profissional que se dedica a aprender e a realizar adequadamente este procedimento,
 e este trabalho tem como objetivo mostrar a experiência dos autores com a
 dermopigmentação areolar nas reconstruções mamárias e na camuflagem de
 cicatrizes areolares inestéticas após mamoplastias. 
Entre maio de 2002 e junho de 2004, 42 pacientes acompanhadas no Departamento
 de Cirurgia Plástica do Hospital Pérola Byington em São Paulo, foram submetidas à
 pigmentação areolar, num total de 54 sessões de tatuagem. Das 42 pacientes, 6 não
 retornaram após a primeira sessão de tatuagem. O tempo médio de acompanhamento
 foi de 4 meses (1 a 9 meses). O Gráfico 1 mostra a divisão dos casos conforme o tipo
 de reconstrução ou cirurgia mamária realizada. 
Os procedimentos foram realizados ambulatorialmente com anestesia local, utilizando-
se aparelhos e pigmentos profissionais de tatuagem. Estes últimos são depositados na
 camada papilar da derme, com um cuidado especial em se minimizar a lesão à pele,
 principalmente em áreas com extensas cicatrizes e fibrose. A dermopigmentação é
 simples e segura em sua execução, e a experiência na seleção e manipulação das
 cores é fundamental para um bom resultado estético e proximidade na coloração final
 entre as duas aréolas. 
Após o procedimento, forma-se uma exsudação, seguida de uma crosta local, que é
 eliminada aproximadamente em uma semana Fig 1.  Durante o período de
 cicatrização existe uma extrusão parcial dos pigmentos na superfície da tatuagem
 além da fagocitose dos mesmos por macrófagos. 
Por esta razão, existe um clareamento da cor inicial nos primeiros meses após a
 tatuagem, com a estabilização da mesma após este período. 
Nas mamoplastias com alargamento ou irregularidade das cicatrizes periareolares, a
 pigmentação de toda a aréola com uma coloração um pouco mais escura que a
 original, permite englobar a toda a cicatriz, de forma que esta fique camuflada e
 menos aparente 3.(Figs 2 e 3). 

  



As perdas areolares parciais também podem ser reparadas desta forma 4.
Nas reconstruções mamárias, o método de reconstrução da papila não influi nos
 resultados da pigmentação, mas sim qualidade da pele local e a quantidade das
 cicatrizes aí inseridas. Os resultados são mais pobres nas peles com sinais clínicos de
 radiodermite, atróficas, endurecidas, e com muitas cicatrizes, tornando necessário
 múltiplas sessões para a retenção dos pigmentos 3,5. 
A grande dificuldade em encontrar uma coloração semelhante à da aréola contralateral
 encontra-se também na interação dos pigmentos selecionados com a cor da pele da
 paciente, sendo os resultados finais muitas vezes de difícil previsão. Por esta razão,
 em muitas pacientes que apresentavam uma aréola contralateral clara, com cor pouco
 definida e irregular após a simetrização foi optado pela pigmentação bilateral,
 camuflando cicatrizes existentes, e facilitando a obtenção de uma coloração
 semelhante nas duas aréolas 3.  Em 3 casos, o procedimento foi realizado sobre um
 enxerto prévio de pele, com  resultados satisfatórios. (Fig 4-5)
Uma boa avaliação e orientação da paciente quanto às limitações da técnica e à
 possível necessidade de retoques são fundamentais, sendo que na maioria dos casos
 o grau de satisfação com a dermopigmentação foi alto.
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 Gráfico 1: Distribuição da dermopigmentação conforme o tipo de cirurgia mamária



 Fig 1: Exsudação superficial da derme logo após a dermopigmentação

 Fig 2: Cicatriz periareolar após mastopexia



 Fig 3: PO 3 meses da dermopigmentação

 Fig 4: Aréola reconstruída com enxerto de pele



 Fig 5: PO 3 meses da dermopigmentação
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Uso de Cartilagem nasal autóloga em retoques de rinoplastia.

Introdução

Índice

A rinoplastia é ser um procedimento que requer grande habilidade do cirurgião devido
 às pequenas dimensões das estruturas, onde um milímetro de diferença pode
 interferir no resultado final da cirurgia.  Por isso muitas vezes existe a necessidade de
 pequenos retoques, principalmente na ponta e dorso. Esse novo procedimento deve
 ser o menor possível, com menor risco de morbidades, além de objetividade de
 resultado. Podemos utilizar cartilagem alógena, autóloga, e matérias aloplásticos.

Métodologia

Índice

Apresentamos três casos de pacientes submetidos a retoque de rinoplastia com uso de
 cartilagem autóloga conservada refrigerada em álcool a 70%, a quais foram
 ressecadas na rinoplastia primária.
Técnica: As pacientes foram submetidas a rinoplastia com redução do dorso ósseo e
 cartilaginoso, ressecção da porção superior das cartilagens alares, sutura do domus
 pela técnica de alça de balde. As cartilagens ressecadas foram limpas dos tecidos
 moles subjacentes e colocadas em um vidro estéril com álcool a 70% e conservadas
 em geladeira a 4º C (foto 1).

Resultados

Índice

Após redução do edema, por volta do 30 mês de PO, houve aparecimento de
 depressão no dorso cartilaginoso próximo ao dorso ósseo à esquerda no caso 1 (fotos
 2, 3 e 4), à direita no caso 2 e na porção lateral da cartilagem alar no caso 3.
Reoperação: após 6 meses de cirurgia, onde foi realizada cirurgia de pequeno porte
 com incisão intercartilaginosa, descolamento até a área deprimida e colocação do
 enxerto de cartilagem autóloga armazenada (fotos 5 e 6). Na reoperação as
 cartilagens foram retiradas do álcool e mantidas em soro fisiológico para rehidratação
 das mesmas. 

  



Discução

Índice

Segundo BRENT, no seu estudo de reconstrução auricular, demonstrou grandes
 vantagens no uso do enxerto autólogo. Entre elas, citou que pode-se corrigir defeitos
 sem medo de reabsorção, diminui o risco de extrusão do implante. BRENT 149 SRPS
O uso de banco de cartilagem é largamente utilizado em vários tipos de cirurgias, com
 técnica de conservação bem estabelecidos. Assim fazemos usos destas mesmas
 técnicas, armazenando as cartilagens do próprio paciente. As quais, normalmente
 desprezaríamos no final da operação.

Conclusão

Índice

Na reintervenção em rinoplastias estéticas, que é relativamente freqüente. Pode-se
 minimizar o procedimento utilizando cartilagem autóloga que foi retirada na primeira
 cirurgia. Com esse método, minimiza-se o porte do procedimento, evitando a
 necessidade de novas ressecções no septo, ou cartilagem conchal, com menores
 riscos e resultado mais preciso. O paciente retorna as atividades mais precocemente.
 Além disso, evitamos a exposição do paciente aos riscos inerentes à aloenxertia.
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 Figura 01 - Cartilagens preparadas, após remoção dos tecidos moles, para
 armazenamento.



 Figura 05 - Pós retoque de rinoplastia com uso de cartilagem autóloga armazenada.



 Figura 02 - Pré-Operatório



 FIgura 03 - Pós operatório da rinoplastia primária. Notem depressão na região lateral
 esquerda do dorso.



 Figura 04 - Vista superior pós operatório da rinoplastia primária. Depressão na região
 lateral esquerda do dorso.



 Figura 06 - Vista superior pós retoque de rinoplastia com uso de cartilagem autóloga
 armazenada.
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Uso do Cianoacrilato no fechamento cutâneo  das queiloplastias primárias

Estudos comprovam que o N-Butil-Cianoacrilato (Hystoacryl Blue) tem baixa toxicidade
 tecidual, mantém boa força tênsil e tem propriedades bactericidas e bacteriostáticas
 1. 
Sua segurança já foi comprovada em mais de vinte anos de uso clínico sendo a
 primeira escolha no tratamento de lacerações cutâneas traumáticas em crianças em
 diversos centros pediátricos americanos e europeus 2,3.
Os resultados estéticos a longo prazo com o uso do N-Butil-Cianoacrilato mostraram-se
 semelhantes à sutura convencional em estudos comparativos prospectivos 4. 
Mais recentemente o seu uso estendeu-se para o fechamento de feridas cirúrgicas
 eletivas não tensas com bons resultados estéticos e índices de deiscência e infeccção
 muito baixos, semelhantes ao da cirurgia convencional 5
Este trabalho mostra a experiência dos autores com o uso do o N-Butil-Cianoacrilato
 (Hystoacryl Blue) no fechamento cutâneo de queiloplastias primárias em fissuras
 unilaterais, observando as vantagens e incidência de complicações em relação à
 sutura convencional com mononylon 6.0.
Entre Abril de 1999 e Dezembro de 2003, 62  queiloplastias primárias foram realizadas
 no Hospital  Infantil Menino de Jesus utilizando-se a técnica de rotação e avanço de
 Millard. A divisão dos pacientes quanto à incidência dos diversos tipos de fissuras,
 encontra-se no gráfico 1.
Como rotina, os planos da mucosa oral, vermelhão e assoalho nasal foram fechados
 com fio vicryl 5.0 ou 6.0 e o plano muscular com mononylon 5.0. No grupo A,
 composto por 35 pacientes, a pele foi suturada com fio de mononylon 6.0.
 No grupo B, após as suturas dos planos mais profundos, uma pequena quantidade do
 adesivo foi colocada sobre a incisão cutânea, após a aproximação cuidadosa das
 bordas com a ajuda de dois fios de reparo passados nas extremidades proximal e
 distal da incisão, onde após 30 segundos de contato a cola torna-se completamente
 polimerizada figs.1-4. O produto não necessita ser aplicado em camadas e deve-se
 evitar que este penetre para dentro da ferida; para tanto as bordas cutâneas devem
 estar perfeitamente coaptadas. Se houver uma aplicação inadequada, o adesivo pode
 ser removido e reaplicado.A utilização da cola foi determinada pela disponibilidade ou
 não do produto no dia da cirurgia, não importando a amplitude da fissura labial ou a

  



 presença de fissura palatina associada. 
Os grupos foram avaliados no pós-operatório 1 e 7 dias, e após 30 e 90 dias da
 cirurgia. Não houve casos de infecção cirúrgica. Um paciente do grupo B (3,4%)
 apresentou deiscência precoce no mesmo dia da cirurgia necessitando de sutura
 convencional. Uma criança do grupo A (2,8%) necessitou de anestesia geral para a
 retirada da sutura. Os resultados estéticos das cicatrizes foram semelhantes nos dois
 grupos estudados.
Destacamos as vantagens da utilização deste adesivo na população pediátrica, que
 incluem facilidade e simplicidade no uso, baixo custo, melhor utilização do tempo do
 profissional, diminuição do tempo cirúrgico e principalmente a desnecessidade de
 remoção das suturas, diminuindo assim o estresse da criança e dos familiares no
 retorno pós-operatório. 
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 Gráfico 1 - Incidência das fissuras nos grupos A e B



 Fig 1 - Caso 1 : Pré-operatório de fissura pré-forame unilateral em criança de 5 meses
 de idade

 Fig 2 - Caso 1 : Coaptação das bordas cutâneas com fios de reparo e aplicação do N-
Butil-Cianoacrilato



 Fig: 3 - Caso 1 : Pós-operatório imediato



 Fig 4 - Caso 1 : Pós-operatório 18 meses
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Uso do Octil-2-Cianoacrilato em pacientes submetidos a cirurgia estética
 de mama e abdome – Estudo comparativo em 30 casos

Nos últimos 40 anos as colas ou adesivos cirúrgicos vem sendo estudados cada vez
 mais, e sua utilização abrangendo diversas especialidades; o cianoacrilato e seus
 derivados foram os mais desenvolvidos, com ênfase especial para o octil-2-
cianoacrilato (DermabondR, Ethicon Inc., Somerville, N. J.), o qual tem apresentado
 menor reatividade e maior força tênsil. Inúmeros estudos clínicos demonstram a boa
 aplicação desses adesivos em feridas tratadas em pronto-socorro e em cirurgias
 eletivas, mas nenhum trabalho destacou seu uso em cirurgias estéticas de mama e
 abdome. O objetivo desse trabalho é demonstrar a viabilidade do uso do octil-2-
cianoacrilato em pacientes submetidas a cirurgia estética de mamas e abdome,
 comparando os dois lados operados na mesma paciente. Foram estudados no total 30
 pacientes submetidas a abdominoplastia, mamaplastia redutora e de aumento, 25 das
 quais em um único procedimento, e 5 delas em procedimentos associados, sendo
 utilizadas suturas dérmicas de aproximação em todos os casos, em toda a ferida
 cirúrgica; em um lado o fechamento final da ferida foi realizado com sutura contínua
 intradérmica, e do outro lado aplicado o octil-2-cianoacrilato  na mesma paciente. As
 pacientes foram acompanhadas até um ano, sendo comparados entre os dois lados
 aspectos como tempo cirúrgico, custos, reação inflamatória, infecção, deiscência e
 aparência da cicatriz. Não houve diferença significativa quanto à evolução da ferida e
 qualidade da cicatriz, mas o tempo cirúrgico foi menor no lado onde foi aplicado o
 adesivo, e o custo foi ligeiramente maior nos pacientes submetidos a um único
 procedimento, mas nos casos de cirurgias associadas o custo foi  menor. A conclusão
 foi que o uso do octil-2-cianoacrilato em cirurgias estéticas de abdome e mamas pode
 ser uma boa alternativa para o fechamento final da ferida cirúrgica tanto em
 procedimentos isolados quanto em cirurgias combinadas.
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Fig 1-a. Lado direito de paciente com 6 dias de aplicação da cola.
Fig 1-b. Lado esquerdo da mesma paciente no 6o  dia, sem a cola
Fig 2-a. 30 dias PO, lado direito onde foi aplicada a cola
Fig 2-b. 30 dias de PO, lado sem aplicação do adesivo.
Fig 3-a. 1 ano de PO, lado onde foi aplicada a cola.
Fig 3-b. 1 ano de PO, lado sem a aplicação da cola.
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Uso do Retalho Inguinal para Cobertura Cutânea de Terço Inferior da Perna
 após Ressecção de Melanoma Maligno - Relato de Caso

Introdução:

Índice

As bases anatômicas do retalho inguinal foram estabelecidas por Ohmori e Harii1. Tem
 como vantagens da área doadora, a sua discreta localização, a espessura mais fina
 em pacientes obesos e a possibilidade de utilização em crianças2, entretanto, o fato
 de seu pedículo ser curto, limita sua aplicação nas reconstruções com retalhos
 fasciocutâneos3. Em paciente com melanoma recorrente, o tratamento cirúrgico
 associado ou não à radioterapia é a opção de escolha para melhor sobrevida e
 controle locorregional4.

Objetivo:

Índice

Apresentar o caso de uma paciente com melanoma maligno cutâneo recorrente
 submetida à ressecção ampliada da lesão e reconstrução com retalho inguinal
 microcirúrgico, considerando o resultado funcional e estético.

Paciente e Métodos:

Índice

Este relato de caso baseia-se no tratamento e seguimento prospectivos da paciente
 pelas equipes de oncologia cutânea e microcirurgia reconstrutiva. Trata-se de paciente
 do sexo feminino, branca, 38 anos, com melanoma maligno cutâneo de região medial
 do terço inferior da perna direita e recidivado pela sétima vez. Em setembro de 2000,
 foi diagnosticado melanoma maligno (Breslow: 0,45 mm, e Clark III) de pele de
 tornozelo. Descrevemos a evolução da neoplasia desde o seu diagnóstico, a indicação
 pela ressecção ampliada e a opção pela reconstrução microcirúrgica.

Resultados:

Índice

Em 19 de março de 2004, foi realizada a ressecção. O tamanho da peça cirúrgica foi
 15x10cm. A ressecção resultou em exposição de tíbia, tendão do tibial anterior,
 retináculo dos flexores, músculo flexor longo dos dedos, cotos da veia safena interna,
 feixe neuro-vascular dos vasos tibiais posteriores e nervo tibial.
Para reconstrução, foi utilizado retalho fasciocutâneo inguinal esquerdo, com dimensão
 de 20x12cm, baseado nos vasos ilíacos circunflexos superficiais. As anastomoses
 foram realizadas com técnica microvascular e fio de nylon 10-0 e 9-0. A anastomose

  



 arterial foi feita na artéria tibial posterior. As anastomoses venosas foram feitas nas
 veias tibial posterior e safena interna. A área doadora foi drenada com Porto VacR
 4.8mm e fechada primariamente.
A paciente evoluiu sem intercorrências durante a internação, recebendo alta no quinto
 pós-operatório, após a retirada do dreno. Como complicação apresentou seroma em
 área doadora, que foi tratado clinicamente. A paciente iniciou deambulação no
 vigésimo nono pós-operatório. O tratamento adjuvante foi feito com redioterapia na
 dose total de 6000 cGy, com boa tolerância por parte do retalho.

Conclusão:

Índice

A reconstrução microcirúrgica permitiu bom resultado funcional com relação à
 cobertura cutânea e deambulação. proporcionando o início da radioterapia em tempo
 hábil, e a tolerância da pele até o final do tratamento. Com a deambulação, a paciente
 obteve melhor qualidade de vida. O uso do retalho inguinal nesta paciente
 proporcionou um resultado estético satisfatório tanto na área doadora quanto
 receptora, considerando a localização e dimensões da ressecção.
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Utilizaçâo do Retalho Miocutãneo vertical do Reto Abdominal(VRAM) e
 Músculo soleo pós Queimadura Eletrica: Relato de caso

Objetivo

Índice

Relatar um caso de um paciente com lesões pós-queimadura elétrica severa em tórax
 e pernas, que necessitou de amplo desbridamento, e retalhos miocutâneos para
 reconstrução  das áreas expostas.  Destacando a capacidade dos mesmos no controle
 da infecção e cobertura das regiões vitais.

Relato de caso

Índice

Paciente masculino de 46 anos, diabético, vítima de queimadura elétrica de alta
 voltagem (13800v), com porta de entrada no hemitórax direito e saída em terço
 médio de ambas as pernas; sendo submetido à vários e amplos desbridamentos
 evoluindo com necrose no 6° e 7° arcos costais direitos com uma área exposta de 10
 cm, e em ambas as pernas evoluíram com perda de tegumento, expondo a tíbia.  No
 tórax foi realizado retalho miocutâneo VRAM contralateral pediculado na artéria
 epigástrica superior, com fechamento primário na área doadora.  Nas pernas usou-se
 retalho muscular do sóleo baseado no pedículo superior, e duas semanas após
 enxerto parcial de pele, com bom resultado.

Discussão e conclusão

  



Índice

Os retalhos musculares prestam-se muito bem para tratamento de lesões crônicas
 infectadas e osteomielites devido o fato de serem muito vascularizados, melhoram o
 índice de oxigenação da ferida e incrementam a reação inflamatória, acelerando a
 remissão da infecção, além de oferecerem um coxim que protege estruturas nobres.
A pedra fundamental na reconstrução da parede torácica após defeitos  profundos são
 os retalhos miocutâneos.Defeito antero-laterais tem sua melhor indicação com a
 utilização do grade dorsal.Os defeitos anteriores e anteroinferiores são mais
 facilmente preenchidos com retalho do reto abdominal e peitoral maior. A utilização
 do grande omento é uma opção secundária
Optou-se do retalho VRAM por seu amplo eixo de rotação que garantiu um
 preenchimento adequado além de evitar o descolamento do abdômen e infecção  em
 um paciente diabético.Nas pernas, os defeitos do terço médio podem ser preenchidos
 com músculo tibial anterior, retalhos fascio-cutâneos e músculo sóleo.  Foi realizado
 retalho muscular parcial do sóleio baseado em seu pedículo superior, com um bom
 arco de rotação; dando um bom preenchimento do defeito por ser um músculo
 volumoso, longo, 
com pouco déficit  funciona da área doadora.
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 Figura 1 - pré operatório

 Figura 2 - pré operatório



 Figura 3 - Posoperatorio-imediato

 Figura 4 - Posoperatorio-imediato



 figura 5 - Po.2 meses

 Figura 6 - PO. 2 meses
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Utilização do VASER (Ultra-Som) em Lipoaspiração

Método desenvolvido por Zocchi, no final da década de 80, baseia-se no uso da
 energia ultra-sônica visando à destruição seletiva do tecido adiposo, através de um
 gerador ultra-sônico com tubos especiais feitos de titânio, que ao ser introduzido no
 tecido gorduroso, fragmenta o mesmo, e este é então aspirado, com preservação de
 estruturas nervosas e vasculares, reduzindo o edema e as equimoses pós-operatórias.
 
Este fato foi comprovado por Rohrich e cols, que realizaram estudo angiográfico das
 áreas tratadas com energia ultra-sônica mostrando a preservação das estruturas
 vasculares.
A presente técnica é baseada num princípio físico denominado cavitação, que age
 primordialmente nos fluidos no interior dos adipócitos, não afetando a trama vascular,
 o tecido conectivo ou os nervos.
As ondas ultra-sônicas são produzidas pela transformação normal da energia elétrica
 em energia de alta freqüência. Esta energia transformada em vibrações mecânicas,
 após ser transmitida a transdutores específicos de quartzo ou cerâmicos.
Os efeitos relacionados à cavitação são conseqüentes da fragmentação celular e
 difusão dos ácidos graxos no espaço intercelular e que se transformam numa emulsão
 estável ao entrar em contato com os líquidos da infiltração ou com os intersticiais
Para inserir o aparelho no tecido subcutâneo é necessário um introdutor cutâneo de
 proteção, a fim de prevenir alterações nos bordos cutâneos. É importante salientar
 que o tubo não deve ficar parado enquanto a energia ultra-sônica estiver sendo
 transmitida, sendo recomendado que se mude este cilindro constantemente, evitando-
se com isto queimaduras indesejáveis.
Quanto maior o diâmetro dos adipócitos e seu conteúdo líquido, como nas lipodistrofias
 hipertróficas, menor a energia requerida para liquefazê-los e, conseqüentemente,
 menor o tempo cirúrgico dispensado. Em contrapartida, nas lipodistrofias
 hiperplásticas ou mistas, onde o volume de gordura é menor e os tecidos mais
 densos, ocorre o oposto por isso, não se deve fazer uso deste método em tecidos
 secos, sem recorrer previamente aos métodos infiltrativos, de preferência
 tumescentes. 

  



No que se refere a procedimentos de lipoenxertias, não é possível a reutilização da
 gordura pois a mesma se encontra fragmentada (emulsificada) (fig.1).
O sistema VASER é um método de pré-tratamento do tecido gorduroso que utiliza a
 energia ultra-sônica, levando a fragmentação das células adiposas; como é um ultra-
som de 3º geração (fig.2) suas cânulas mais finas (2,9 e 3,7 cm) (fig.3) e o menor uso
 de energia possibilita maior destruição da gordura, confecção de maior numero de
 túneis, diminuindo o tempo cirúrgico, e preservando vasos e nervos através da
 regulagem das ondas ultra-sônica, diminuindo a dor e hematomas pós-operatórios.
Após o tratamento com o VASER é necessário retirar o tecido adiposo tratado, para
 isso utilizamos um vibrolipoaspirador e após este um refinamento com  lipoaspiração
 tradicional.
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Introdução:
Índice

Com o desenvolvimento apurado dos retalhos microcirúrgicos, estes passaram a
 configurar opção rotineira para reconstruções, tornando-se a primeira opção para
 casos complexos em grandes centros de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. No entanto,
 em muitas situações o paciente foi submetido à radioterapia ou dissecção cervical
 radical. Geralmente nesses casos há dificuldade em se obter vasos receptores. O
 retalho microcirúrgico de omento é de pouca complexidade para obtenção, oferece
 pedículos longos, grande flexibilidade e com mínima seqüela funcional.
Neste trabalho são apresentados casos complexos de reconstrução de Cabeça e
 Pescoço em que foram utilizados retalhos de omento, devido às suas particularidades
 favoráveis para os casos.

Casuística e Métodos:

Índice

Em 19 meses, de julho de 2002 a janeiro de 2004, foram operados 92 casos de
 reconstrução em Cabeça e Pescoço utilizando-se retalhos microcirúrgicos. Destes, em
 7 casos foram utilizados retalho de omento, obtidos através de pequena laparotomia
 mediana supraumbilical. A média de idade foi 47,7 anos (30 a 61 anos), sendo 05 do
 sexo masculino e 02 do feminino. As indicações foram conforme segue: 2 casos por
 osteomielite; 1 caso pós ressecção de tumor de parótida; 1 caso para tratamento de
 fístula faríngea; 1 caso para reconstrução pós ressecção de tumor de fossa infra-
temporal; 1 caso para correção pós ressecção de angioma em face; 1 caso de
 ulceração cervical bilateral por radioterapia. Em 5 casos Foram utilizados retalhos de
 omento exclusivamente, em 1 caso houve a combinação com retalho microcirúrgico
 de jejuno (neste caso o retalho foi utilizado domo ponte, para o retalho de jejuno) e 1
 caso associado à tela de titânio.

Resultados:

Índice

  



Em todos os casos foram obtidos os resultados de reconstrução esperados, com
 evolução favorável e sem complicações. A ferida cirúrgica da laparotomia para
 obtenção do retalho de omento também não apresentou complicações em nenhum
 caso.

Discussão:

Índice

Nas reconstruções em Cabeça e Pescoço não raramente nos deparamos com situações
 em que não é possível detectar vasos receptores apropriados na região cervical.
 Nestas situações o retalho de omento é de extrema utilidade, pois apresenta pedículo
 longo, com veia e ateria de calibres favoráveis, sendo, portanto, de grande valia como
 enxerto duplo (arterial e venoso) entre um vaso receptor distante e um outro retalho
 microcirúrgico. Outra característica favorável do retalho de omento é a sua
 plasticidade e acomodação, sendo útil como elemento de preenchimento para
 correção de reparos complexos.
Conclusão: Analisando os resultados obtidos é possível concluir que o retalho de
 omento é uma alternativa segura, eficaz e versátil em diversas situações para
 reconstrução complexa em Cabeça e Pescoço.
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Legendas:

Índice

Figura 1 - Intra-operatório de cirurgia em que foi utilizada tela de titânio envolta em
 retalho microcirúrgico de omento, para acomodação e preenchimento dos defeitos
 causados pós desbridamento de osteomielite em calota craniana.

Figura 2 - Intra-operatório: Interposição de retalho microcirúrgico de jejuno para
 reparo de fistula faringeal. O retalho de omento foi utilizado como enxerto, ou "retalho
 ponte". Os vasos receptores foram os mamários internos.
 
Figuras 3a e 3b - Pré-operatório de paciente com úlceras cervicais bilaterais pós-
radioterapia

Figura 3c - Pós-operatório imediato: Retalho de omento cobrindo o defeito e com
 enxerto de pele parcial.
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Introdução

Índice

O retalho microcirúrgico ósteo-cutâneo de fíbula vem sem do utilizado em diversos
 centros como técnica eficaz para reconstruções de Cabeça e Pescoço após cirurgias
 ablativas para tratamentos de câncer. Neste trabalho são apresentados casos
 complexos de reconstrução da cabeça e pescoço em que foram utilizados retalhos
 ósteo-cutâneo de fíbula.

Casuística e Método

Índice

De janeiro de 1992 até junho de 2004 foram operados 21 pacientes, sendo 16
 masculinos e 5 femininos, idade entre 33 e 69 anos, com utilização de 21 retalhos
 ósteo-cutâneos de fíbula para reconstrução maxilo-facial, após cirurgia ablativa para
 tóatamento de câncer. Treze pacientes foram submetidos a maxilectomia subtotal, 7
 casos com lesão em osso alveolar superior e 1 caso de  lesão por câncer em seio
 etmoidal. Os cakos de mdxilectomia subtotal foram submetidos à reconstrução do
 pilar zigomático-orbitário, os casos de câncer alveolar foram submetidos à
 reconstrução do osso alveolar superior e no caso de câncer de seio etmoidal foi
 realizada reconstrução nasal total.
O componente cutâneo do retalho foi utilizado para reparo de defeitos de parte mole
 como: defeitos cutâneos, palatais e da mucosa nasal. Transferências complementares
 de partes moles foram necessárias para 3 pacientes. Implantes ósteo-integrados
 foram utilizados em 4 pacientes para tratamento dentário.

Resultados

Índice

Vinte casos de transferência de retalho microcirúrgico ósteo-cutâneo de fíbula foram
 realizados com sucesso. A modelação para reconstrução do pilar zigomático-orbitário,

  



 estrutura alveolar superior ou estrutura óssea nasal foram ob|idos através da
 combinação de múltiplas os eïtomias no retalho, as quais se apresentaram estáveis,
 mesmo após longo período de seguimento pós-operatório. Três pacientes de
 reconstrução alveolar superior foram capazes de utilizar próteses dentárias fixadas
 com implantes ósteo-integrados. As alterações estéticas do terço médio da face, bem
 como a função mastigatória, melhoraram significativamente com a reconstrução
 óssea.

Discussão

Índice

O retalho ósteo-cutâneo de fíbula mostrou-se eficiente para reconstruções do terço
 médio da face, principalmente porque o retalho ósseo é suficientemente resistente
 para reconstrução do pilar zigomático-orbitário. O segmento cutâneo do retalho foi útil
 para reparo de partes moles$do palatoe forro nasal, porém não oferecendo tecido
 suficiente para correção de grandes defeitos ou preenchimento da região maxilar.

Conclusão

Índice

O retalho microcirúrgico de fíbula foi considerado excelente alternativa para
 reconstruções do esqueleto maxilofacial além³de oferecer fondiçõe; favoráveis para
 utilização de implantes ósteo-integrados e fixação de próteses.
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LEGENDAS

Índice

FIGURA 1

Índice

Tomografia Computadorizada 3D mostra a reconstrução da estrutura óssea facial com
 retalho vascularizado de fíbula, após maxilectomia subtotal.

FIGURA 2

Índice

Tomografia computadorizada 3D mostrando maxilar superior reconstruído com retalho
 vascularizado de fíbula, com fixação na tuberosidaqde retromolar bilateral

FIGURA 3

Índice

Tomografia computadorizada 3D mostrando a estrutura óssea nasal reconstruída com
 retalho vascularizado de fíbula, após ressecção de tumor de seio etmoidal.
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Vertical BCP: Mamaplastia vertical baseada na contração da pele.

A cirurgia para redução mamária encontrou sempre co- mo obstáculo principal, o
 tamanho da cicatriz. Relatos indicam  Arié, como o primeiro a fazer a cicatriz vertical,
 porem, suas cicatrizes ultrapassavam o sulco subma - mário, o que desmotivou
 muitos cirurgiões à utilizar sua técnica . Posteriormente, Dr. Gerardo Peixoto foi quem
 primeiro interpretou a mamaplastia de forma dinâmica, sugerindo que a pele, aderida
 a mama, seria capaz de participar ativamente do processo de modelagem final. 
Iniciamos nossos estudos no principio de 1984, e houve uma feliz coincidência entre
 este início e a grande difu -são da técnica revolucionária da lipoaspiração. Não ficou
 qualquer dúvida de que a pele, decididamente, era capaz de contrair-se e de se
 acomodar. Um novo conceito sur - gia: da mesma maneira que a pele distende, pode
 con -trair-se com o tempo, dependendo da qualidade da pele. Se a pele era capaz de
 contrair-se (acomodar-se), mes - mo depois de retiradas generosas de gordura em
 todo o corpo, por que não se contrairia em uma região limitada? Abandonamos assim
 todos os tipos de preconceitos - a contração da pele era um fato indiscutível: surgia a
 Ver -tical BCP. 
Utilizamos a Vertical BCP desde 1984,e algumas mudan-  ças, como o uso de retalhos
 dermoglandulares  (RDGs) ,          vem acelerando o resultado final. A utilização desta
 téc -nica, única e exclusivamente, para todos os tipos de ma -ma, tem nos trazido
 agradáveis surpresas. Naquelas ma- mas difíceis que são vazias, ptosadas, longas
 (tipo coador-de-café), temos resultados semelhantes aos dos implantes
 mamários,tornando-se uma das melhores indi- cações para a Vertical BCP.  Quase
 nenhuma interferên- cia com a glândula mamária, além da proteção da aréola e seu
 mamilo,garantem sua aplicação em jovens que de- sejam amamentar no futuro. A
 acomodação da pele peri- areolar e vertical, permite grandes ressecções de pele, sem
 a necessidade de ampliarmos a incisão cirúrgica. A pequena cicatriz diminui muito o
 tempo cirúrgico, a quan- tidade de material de síntese; reduz o risco de deiscên -cias
 e hipertrofias cicatriciais, e oferece às clientes uma mama com o colo e a lateral livres
 de cicatrizes. Os retoques, quando necessários, são feitos na vertical, baseando-se no
 mesmo principio da contração da pele.
 Esta técnica não é ideal para principiantes, mas será uma grande aliada para os
 cirurgiões mais experientes que sonham com uma plástica de mama sem cicatriz.
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Figuras e Legendas

  



Índice

Obs: Tenho 2 imagens muito boas, que foram escaneadas com 360 dpi (o que permite
 a impressão), mas não tenho em papel. Se for possível usá-las, as Figs 7 e 8, entram
 no lugar das Figs 1 e 4.

Fig. 1 - Observar a base larga que exigiria pela técnica do “T” uma longa cicatriz
 horizontal.

Fig. 2 - Observar que a mama é alongada e um pouco vazia.

Fig. 3 - Notar o bom enchimento do pólo superior com o uso de RDG de base inferior ,
 e a angulação do pólo inferior.

Fig. 4   Em detalhe a mínima cicatriz vertical.

Fig. 5 - Assimetria importante com alteração da forma, principalmente do pólo
 superior, da mama maior.

Fig. 6 - Observar a boa contração da pele, corrigindo inclusive o pólo superior. O
 pequeno alargamento da aréola.decorre da contração. Embora isto possa ser
 corrigido, a paciente está satisfeita.  Não foi utilizado RDG.

Fig. 7   “Orelha”  no fim da vertical, ao final da cirurgia.
Não foi retirada. Aplicada fita microporosa sobre a mesma.

Fig 8.  Contração da pele, corrigindo a “orelha”, após 45 dias de uso de fita microposa.
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Xeroderma Pigmentoso com múltiplos Carcinomas Espinocelulares: Relato de
 caso 

 O Xeroderma Pigmentoso caracteriza-se por uma displasia ectodérmica autossômica
 recessiva com sensibilidade anormal à luz solar devido a um defeito no reparo do DNA
 após exposição aos raios ultravioletas1. 
 Trata-se de uma entidade rara, que atinge 1:106 pessoas nos Estados Unidos,
 distribuindo-se igualmente entre os sexos, com o quadro clínico iniciando-se entre um
 e dois anos de idade2.
 Clinicamente manifesta-se nas áreas da pele expostas ao sol, iniciando com eritema,
 descamação e hiperpigmentação difusa que se torna acentuada, até o surgimento de
 intensa queratose solar e tumores cutâneos malignos como os Carcinomas
 basocelulares( CBC) , espinocelulares( CEC) e o Melanoma. Há ainda fotofobia e
 outras manifestações oculares, além de neurológicas variadas2. 
 A relação entre o Xeroderma e a Cirurgia Plástica se dá principalmente pela forte
 associação com malignidades cutâneas. Pacientes com menos de 20 anos de idade
 têm um risco aumentado em 1000x em adquirir tais neoplasias, com idade média de
 aparecimento aos oito anos3.
  Estamos apresentamos o caso de uma criança do sexo masculino que iniciou os sinais
 de Xeroderma Pigmentoso com um ano de idade e aos 3 anos e meio foi submetido à
 ressecção de um CEC de lábio superior.
 No período entre setembro-2000 a fevereiro-2004 o paciente foi submetido a outras
 28 ressecções de tumores cutâneos em 16 cirurgias.
 Os tipos histológicos das lesões ressecadas seguiram o seguinte padrão: vinte e seis(
 91%) Carcinomas espinocelulares, um( 3% ) Fibroxantoma, um ( 3%)
 Fibrohistiocitoma malígno e um( 3%) Hemangioma cavernoso ulcerado. A topografia
 das lesões segue no diagrama em anexo.
 Dos 26 CEC, vinte e dois (84%) foram ressecados com margens e bases livres e
 quatro (16%) com margem e/ou base comprometidas: pálpebra inferior, região
 cervical, região frontal (2). Esses últimos foram ressecados em uma fase tardia, com

  



 objetivo mais higiênico que curativo.
 Na maioria dos casos, a reconstrução da área ressecada foi feita com retalhos de
 vizinhança, com pele comprometida pela genodermatose. Isso ocorreu pela pouca
 disponibilidade de área doadora com pele sã, o que explica a alta recorrência local do
 tumor, mesmo com base e margens livres em ressecções prévias.
 Em duas ocasiões, uma delas no ombro (foto 01), a área ressecada foi reconstruída
 com enxerto de pele parcial de área sã da região glútea. Nesses dois casos não
 ocorreram recidivas na área enxertada. Isso corresponde a relatos na literatura de
 reconstrução de toda a face com enxerto de pele total4.
 Além do tratamento cirúrgico, o paciente foi submetido a 04 ciclos de quimioterapia
 coadjuvante com ciclofosfamida, vincristina, adriblastina e cisplatina devido a um
 grande tumor exofítico na órbita direita(foto 2 e 3), tendo interrompido o tratamento
 por apresentar insuficiência renal aguda que foi controlada. A referida tumoração
 desapareceu macroscopicamente, sem recidiva  até 08 meses, quando o paciente foi a
 óbito devido à infecção respiratória grave.
Conclui-se que, apesar de pouco frequente, o Cirurgião Plástico pode se deparar com
 essa entidade nosológica devido à sua íntima relação com tumores cutâneos malignos.
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