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A Cirurgia Plástica Estética
A cirurgia plástica estética, nestes últimos anos, fez importantes progressos, devido a um
melhor conhecimento dos tecidos, estruturas anatômicas e aquisição de novas técnicas.
Em cirurgia estética, em particular, as intervenções ditas clássicas se modernizaram e os
resultados obtidos melhoraram e são mais duráveis. Novos tipos de intervenções surgiram,
tornando possível a correção de “infortúnios“ até então inacessíveis ou que apresentavam
constantes problemas e segurança duvidosa. As novas técnicas e procedimentos
proporcionaram muito maior conforto e cicatrizes mais discretas.
A habilidade especial de executar anestesias também progrediu bastante, autorizando
analgesias mais leves, de acompanhamento mais simples e consequentemente com duração
de hospitalização muito mais curtas.
Tais progressos sempre exigiram e continuam a reclamar uma formação especializada e
informações constantemente recicladas que atualizam sem cessar a cirurgia plástica e
estética.
Essa formação deve obedecer e vem obedecendo aos ditames de um ensino completo e
rigoroso que permite ao profissional exercer sua atividade dentro das melhores condições
de segurança e confiança.
As novas informações surgem no correr de trocas permanentes de conhecimento com
outros cirurgiões plásticos em congressos e simpósios, bem como através das sociedades
médicas da especialidade.
Os cuidados que o cirurgião deve ter com seus pacientes, vão desde uma consulta
personalizada, analisando e detalhando as características do tipo de operação que poderá
ser realizada até a explicação de todos os aspectos técnicos relativos a mesma.
A intervenção deve ser realizada dentro das melhores condições de segurança e conforto,
sendo seguida por controles regulares para acompanhar o melhor possível o pós-operatório.

A consulta
Esta etapa é fundamental. Trata-se do primeiro contato que vai permitir chegar a
conclusões importantes que melhor se adaptem ao caso que está sendo analisado.
O cirurgião anota os antecedentes particulares do paciente. Informa-se sobre eventuais
alergias. Discute o plano médico cirúrgico.
O paciente, nessa ocasião, expõe de maneira detalhada as razões que o levaram à consulta
conta com sinceridade o que o incomoda, informa sobre suas características recentes ou
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mais antigas, o que espera da intervenção planejada, bem como o que sabe sobre o assunto
e as dúvidas que possa ter.
O exame realizado pelo cirurgião deve levar em conta todos os elementos: grau de
motivação, razões invocadas, ansiedade, idade, estado dos tecidos, importância das lesões,
tratamentos já efetuados, etc...
A partir de todos os elementos coletados ele confirmará ou não a conveniência de tal ou
qual intervenção e explicará detalhadamente todas as etapas e modalidades de
procedimentos: exames pré-operatórios, modo de anestesia, técnica a ser utilizada para o
caso em particular, desenvolvimento e duração da cirurgia, duração do repouso pósoperatório, hospitalização eventual, cuidados na seqüência imediata à intervenção,
incômodos que resultará no plano profissional e familiar, tipo de resultado que poderá
obter, esclarecerá sobre cicatrizes e seu desenvolvimento e fará as recomendações para o
pós-operatório.
Numerosas outras questões poderão ser levantadas ao cirurgião que deverá responde-las da
maneira mais precisa e justa possível a fim de permitir ao paciente ter os elementos
necessários para uma decisão harmoniosa e serena em relação à cirurgia e seu posterior
acompanhamento.
Segundo o grau de motivação do paciente, essa primeira consulta pode não ser uma simples
informação, mas, se a indicação da cirurgia for boa, poderá ser o ponto inicial para a
realização da futura intervenção.
Uma lista de exames deverá ser requisitada e se todos os resultados forem favoráveis, uma
data para a cirurgia será agendada.
O paciente se apresentará à clínica com seus exames, no dia e hora estabelecidos.

A anestesia
A cirurgia estética largamente se beneficiou com os progressos no domínio da anestesia.
Novos anestésicos, bem suportados e rapidamente eliminados, permitiram a realização de
numerosas intervenções em cirurgia estética de maneira muito mais simples.
Existem diferentes tipos de anestesia:
-

Anestesia local simples: é utilizada em intervenções curtas, como por exemplo as do
tipo dermatológico ou de pálpebras superiores. A insensibilização é imediata e o
paciente pode receber alta pouco após a intervenção.

-

A anestesia local aprofundada ou anestesia local potencializada ou
neuroleptoanalgesia: é o modo de anestesia mais comumente utilizada em cirurgias
estéticas. É o tipo intermediário entre a analgesia local simples e a anestesia geral. O
paciente é pré medicado (para atenuar a ansiedade), e o anestesista mantém uma
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perfusão por via venosa durante a intervenção. Provoca uma sonolência controlada que
é assim induzida e onde desaparece toda e qualquer ansiedade. Nessa hipótese, o
cirurgião utiliza ainda uma anestesia local complementar. Ao fim da intervenção o
paciente está consciente e repousará algumas horas. Esta analgesia é utilizada em
diversas intervenções: lifting cervico-facial, de pálpebras e em certas lipo aspirações.
-

A anestesia geral: é utilizada para certas intervenções particulares, tais como,
hipertrofia mamária, plástica abdominal ampla, ou ainda, para atender certos pacientes
que pedem, eles mesmos, esse tipo de anestesia. Também, neste campo, os progressos
da anestesia e o controle permanente do paciente durante sua prática, garantem
desenrolar da intervenção dentro de condições totais de segurança.

Em conclusão, o modo de anestesia a ser adotado depende:
- do caso em particular ou da vontade do paciente;
- do grau de ansiedade;
- da tipo de intervenção cirúrgica escolhida.
De mais a mais, a anestesia local e sobretudo a anestesia local aprofundada viram suas
indicações serem alargadas em cirurgia estética para maior conforto dos pacientes.

A permanência na clínica ou no hospital
Graças ao avanço das técnicas operatórias utilizadas em cirurgia estética e também devido
aos importantes progressos na área da anestesia, a permanência do paciente na clínica vem
sendo cada vez menor.
- No caso de uma anestesia local ou do uso de uma pré medicação, apenas algumas horas
são suficientes para que os produtos anestésicos sejam eliminados. Nesse caso, o
paciente após um repouso adequado e uma refeição leve, pode voltar para casa, claro
que devidamente acompanhado.
- Quando uma anestesia mais forte é indicada, vinte e quatro horas de hospitalização, em
geral, são suficientes.
- Em certos casos especiais, ou devido a anestesia ou por causa dos cuidados a serem
dispensados, uma hospitalização um pouco mais longa torna-se necessária. (Hipertrofia
mamária importante ou plastia abdominal ampla).
Em todos os casos, as diferentes intervenções devem ser efetuadas em uma estrutura
adaptada às necessidades da cirurgia estética, quer dizer, aliando-se sempre segurança
completa e conforto do paciente.
O hospital ou a clínica de cirurgia estética deve ser concebida segundo os critérios mais
rigorosos da técnica moderna, onde a competência do médico cirurgião responsável deve
estar aliada a vigilância das enfermeiras, a modernidade das instalações e a disponibilidade
de pessoal de apoio necessário.
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O acompanhamento pós-operatório
Depois da intervenção cirúrgica realizada e já com o paciente em seu domicilio, devem
continuar os controles regulares, objetivando informar o médico sobre o andamento da
recuperação, para que este possa proporcionar os cuidados necessários e conselhos úteis
para que o período chamado pós-operatório transcorra dentro das melhores condições
possíveis.
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As intervenções da cirurgia estética
Daqui para frente nosso propósito é informar sobre as diferentes possibilidades que
atualmente a cirurgia plástica e estética pode oferecer aos interessados.
Serão descritas sucintamente as principais intervenções comumente praticadas e os
principais ensinamentos que elas trazem.
Um esclarecimento muito importante é que todas as informações aqui expostas não podem
de forma alguma substituir os conselhos que cada caso em particular exige. Todo o
interessado necessitará de uma informação personalizada que será obtida no curso de uma
consulta.
Agora, sucessivamente serão descritas as diferentes intervenções de face (lifting,
rinoplastia ...), cirurgia estética dos seios, parede abdominal, silhueta (celulite e lipoaspiração), cirurgia da calvície e alguns problemas de ordem dermatológica.

O uso desta brochura e os ensinamentos que ela contém são destinados unicamente a
uma simples informação aos pacientes.
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A cirurgia estética de face
O progresso da cirurgia plástica e estética permite hoje em dia efetuar intervenções
personalizadas, adaptadas à cada caso particular, tendo em conta a morfologia própria de
cada pessoa.
Na face, por exemplo, uma simples tensão da pele e dos músculos, na medida exata, nem
demais nem de menos, torna-se necessária para conservar uma expressão natural.
A rinoplastia igualmente não é uma intervenção estereotipada, mas adaptada à face como
um todo, onde ela se integra naturalmente.
A plastia do perfil analisa o conjunto das estruturas da face e permite uma harmonização
entre eles dos diferentes elementos.

O lifting cérvico-facial
Esta intervenção tem pôr objetivo corrigir as depressões tissulares da face e atenuar as
rugas. O lifting cérvico-facial moderno intervém não somente sobre a pele, que a mantém
sob tensão, mas igualmente sobre o plano muscular subjacente; ele também deprimido.
Essa dupla ação (pele e músculos) permite obter um resultado mais visível e duradouro. Se
uma infiltração adiposa (pescoço gordo, queixo duplo) existe, ela será igualmente corrigida
por uma lipo aspiração associada.
O lifting cérvico-facial é praticado tanto na mulher quanto no homem. É realizado quando
os sinais de envelhecimento aparecem. Ele é feito em média a partir da idade de 45 anos.
Essa intervenção pode ser efetuada só ou em associação com outra intervenção estética,
como é o caso da cirurgia de pálpebras (blefaroplastia) ou a correção de rugas da testa
(lifting frontal).
Os exames pré-operatórios são feitos sistematicamente a fim de despistar uma eventual
contraindicação. Por outro lado, um arquivo fotográfico é montado. Uma tintura, se
necessária, será feita alguns dias antes e uma lavagem dos cabelos será feita no dia anterior
à cirurgia. Em nenhum momento os cabelos serão cortados.
A intervenção é realizada na maioria das vezes sob anestesia local aprofundada ou
neuroleptoanalgesia. Ela pode, em alguns casos, ser feita com anestesia geral. A
intervenção dura em média duas horas.
A incisão é discreta, em grande parte, ocultada pelos cabelos e em menor parte no interior
e sob a orelha.
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A importância do descolamento está em função de cada caso em particular; do mesmo
modo que a tensão do plano muscular, o descolamento deve ser adaptado para conservar
uma expressão natural.
Muito freqüentemente uma lipoaspiração é efetuada ao nível do pescoço para obter uma
melhor definição do ângulo cervico-mandibular e completar assim a tensão no pescoço.
A permanência na clínica para essa intervenção é de 24 a 48 horas. Um curativo protegendo
as cicatrizes é colocado e conservado por cinco dias.
Na seqüência pós-operatória, um edema de face (inchaço tecidual) parece dar uma sensação
por vezes tensional desagradável, mas raramente dolorosa. Um tratamento adequado,
prescrição e conselhos serão dados para facilitar o acompanhamento pós-operatório.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Depressão cutânea e muscular da parte
inferior da face e pescoço com infiltração
adiposa

Resultado após lifting cervico-facial
associado a uma lipoaspiração do
pescoço

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Depressão cutânea e muscular da base
facial e pescoço
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Infiltração adiposa predominante do oval
facial e pescoço

Resultado após lifting do pescoço e
lipoaspiração da parte baixa da face

Edemas e equimoses regridem em média após dez dias e os fios são retirados nesse
momento (se for necessário, pois na maioria das vezes o fio utilizado é reabsorvivel)
A primeira lavagem dos cabelos é possível após 5 dias. A volta a atividade normal fica
entre o 15º e 21º dias na maioria dos casos.
As cicatrizes vão se atenuando progressivamente e se no início elas são ligeiramente
visíveis, elas podem ser mascaradas após uma adaptação ao estilo do penteado.
As limpezas de pele e tinturas podem ser feitas ao fim de 30 dias. A pele reencontrará
progressivamente sua suavidade natural.
As técnicas associadas:
Para um resultado mais completo e mais harmonioso, é possível associar o lifting cervicofacial a um tratamento complementar.
Assim as rugas podem ser atenuadas por injeções e preenchimentos.
É possível igualmente melhorar a qualidade da pele com um peeling realizado no mesmo
tempo.
Os progressos realizados em matéria de laser permitem atenuar de maneira significativa as
rugas das pálpebras inferiores, “pés de galinha” e lábio superior.
O lifting endoscópico permite com uma incisão muito discreta dentro do couro cabeludo
atenuar as rugas entre as sobrancelhas.
Está bem evidente a possibilidade de realizar no mesmo tempo uma cirurgia estética de
pálpebras.
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Estas diferentes possibilidades explicam o caráter pessoal desta intervenção e o fato que
cada passo será feito em função de cada caso particular.
Em conclusão, esta intervenção que foi beneficiada por progressos recentes permitiu
obter um resultado mais satisfatório e o efeito rejuvenecedor está evidenciado tanto no
plano físico quanto no psicológico.
A duração do resultado obtido depende da qualidade da pele e cuidados que forem
trazidos, a duração média, entretanto, está entre 7 a 10 anos.
Freqüentemente, e após uma preparação prévia da pele, ela é praticada em associação
com um lifting cérvico-facial, um peeling superficial que atenua as pequenas rugas
visuais e contribui para melhorar a qualidade dos tecidos.

O lifting frontal
O lifting frontal permite atenuar e muitas vezes fazer desaparecer as rugas horizontais da
testa e as rugas entre-sobrancelhas (rugas do leão). Ele repara igualmente a parte externa
da sobrancelha e corrige em parte uma depressão da pálpebra superior.
Esta intervenção pode ser efetuada só ou associada uma cirurgia estética da face (lifting
cérvico-facial) ou de pálpebras (blefaroplastia).
Antes da intervenção são, sistematicamente, realizados os necessários exames de
laboratório a fim de constatar uma eventual contra-indicação.
Também um arquivo fotográfico é confeccionado. Uma tintura, se necessária, será feita
alguns dias antes da intervenção e uma lavagem dos cabelos deve ser realizada na véspera.
Em nenhum momento os cabelos deverão ser cortados.
A intervenção pode ser realizada sob anestesia local aprofundada ou em alguns casos sob
anestesia geral. Duração média de 1 hora. A incisão é discreta, inteiramente escondida nos
cabelos.
O desaparecimento das rugas é garantido por uma fragilização dos músculos responsáveis
por sua aparição. A volta da tensão da pele assegura uma suspensão das sobrancelhas.
A permanência na clínica é de 24 horas. Um curativo protege a cicatriz durante 3 dias.
Na seqüência pós-operatória, um edema frontal aparece e dura em média 8 dias. A sutura
é realizada por fios reabsorvíveis ou dependo do caso por agrafes.
A primeira lavagem dos cabelos é possível no 5º dia após a operação e a volta as atividades
normais se dá entre o 8º e o 12º dia.
As cicatrizes são muito discretas e somente a sensibilidade da testa que é atenuada pode
levar algum tempo para reaparecer.
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Em conclusão, esta intervenção que assegura um efeito de rejuvenescimento da parte
superior do rosto, corrige eficazmente as rugas pois ela age diretamente sob os músculos
responsáveis.
A ascensão da sobrancelha obtida age igualmente sob a pálpebra superior e atenua as
rugas tipo “pés de galinha “.

A máscara – lift
A máscara–lift é uma intervenção muito próxima do lifting frontal, tanto nas suas
indicações quanto na sua técnica. Eficaz sobre as rugas frontais e entre-sobrancelhas, ela
corrige as depressões externas da sobrancelha e é um bom complemento da cirurgia estética
das pálpebras. Ela pode ser feita só ou em associação com um lifting cervico-facial.
Porque o plano do descolamento é mais profundo que o lifting frontal, ela permite por
exemplo, modificar a obliqüidade da fenda palpebral (olho mais amendoado), de corrigir
uma forma de olho arredondado, de ajeitar as pequenas maças e agir igualmente sobre a
etapa frontal essencialmente, mas age igualmente à nível facial. A seqüência operatória e
as precauções são comparáveis àquelas do lifting frontal.

O lifting temporal ou mini-lift
Ainda chamado lifting “manequim” ou mini-lift, o lifting temporal tem de pôr objetivo
remontar ligeiramente a extremidade das sobrancelhas e atenuar um pouco as rugas “pés
de galinha”.
Esta intervenção pode ser efetuada só ou associada a uma cirurgia estética das pálpebras.
É mais comum nas mulheres jovens.
Como sempre, antes da cirurgia, os exames de laboratório são feitos sistematicamente.
Uma lavagem dos cabelos será efetuada na véspera da intervenção. Em nenhum momento
os cabelos devem ser cortados.
A intervenção é realizada na maioria das vezes sob anestesia local simples, ou algumas
vezes sob anestesia local aprofundada. A duração média é de uma hora.
A incisão discreta, situada acima das orelhas, é inteiramente escondida nos cabelos. Um
aumento da tensão é então efetuado.
Um curativo discreto protege a cicatriz durante 24 horas. A seqüência operatória é simples.
A sutura é realizada por fios reabsorvíveis ou não e por agrafes. A primeira lavagem dos
cabelos é feita 2 dias após. As cicatrizes bem discretas, são pôr vezes visíveis.
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Em conclusão, esta intervenção simples permite um aumento da tensão da região
temporal (extremidade das sobrancelhas e rugas tipo “pés de galinha“). Feita só, seu
interesse é real pois torna-se possível por um lifting temporal para assegurar uma
melhora tensional do plano muscular e obter um efeito rejuvenecedor da região superior
do rosto. As técnicas de endoscopia frontal ou peeling associado melhoram a eficácia
desta intervenção.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Depressão cutânea predominante após
emagrecimento importante

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado após lifting cervico-facial

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Depressão cutânea e muscular com
infiltração adiposa do oval da face e
pescoço

Resultado após lifting cervico-facial
aspiração do pescoço

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Depressão da parte de baixo da face com
rugas entre-sobrancelhas

WWW.CLINICADFL.COM.BR

Resultado após lifting cervico-facial
e lifting frontal moderado

16

CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA

O lifting sob endoscopia
Os progressos técnicos mais recentes utilizam a via endoscópica (minúscula incisão, onde
a fibra ótica é introduzida e manipulada delicadamente através de vídeo de controle) para
certas intervenções estéticas da face.
Assim é possível em certos casos bem definidos, fazer desaparecer as rugas entre
sobrancelhas, as rugas frontais, de remontar discretamente as sobrancelhas e mesmo de
proceder a um mini-lift do rosto; se esta técnica permite efetivamente evitar certas
cicatrizes, as indicações práticas são ainda limitadas.
Agindo sobre a parte superior do rosto, ela pode ser um bom complemento a um lifting
cervico-facial por exemplo.
Esta técnica se revelou um complemento eficaz em associação com um lifting cérvicofacial para um resultado mais completo ao nível do rosto.

Lifting associado ao peeling
Um melhor domínio dos peelings notadamente aqueles a base de ácido tricloroacético a 30
ou 50 % graças a uma preparação cutânea prévia pode melhorar de maneira sensível a
qualidade da pele do rosto, atenuando rugas e tonificando o tecido.
O lifting e o peeling podem ser efetuados dentro de certos casos no curso da mesma
intervenção. Trata-se de duas técnicas complementares que permitem melhorar
sensivelmente a qualidade dos resultados.
O progresso realizado em matéria de laser permite atenuar consideravelmente as rugas do
rosto, notadamente das pálpebras inferiores, do canto dos olhos e lábio superior.
Freqüentemente um laser a CO2 atenuado é realizado no mesmo tempo permitindo
melhorar o resultado do lifting.
Trata-se, portanto, de associar de maneira adaptada e personalizada o gesto cirúrgico do
lifting ao gesto complementar do peeling e do laser.
O acompanhamento operatório é pouco modificado por esta associação.
Edemas equimoses desde a primeira semana se associam a uma exfoliação cutânea
(renovamento da pele que queima) deixando aparecer uma nova epiderme, rosa a princípio,
que clareia progressivamente. Maquiagem é possível após o 15º dia, permitindo uma
evolução mais discreta.
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Cuidados pós-operatórios particulares serão prescritos, segundo o estado da pele:
massagem, hidratação ... e conselhos adaptados serão dados para um resultado mais durável
e de melhor qualidade.
O peeling, cuja profundidade e importância podem ser moduladas em função de cada
caso particular, aparece como um complemento muito útil para a maioria dos casos de
intervenções estéticas do rosto. O laser permite igualmente uma melhora significativa da
qualidade da pele, notadamente das pálpebras inferiores e lábios superiores.

A cirurgia estética das pálpebras ou blefaroplastia estética
É comum nas pálpebras que os primeiros sinais apareçam sob a forma de rugas, de
franzimento e de distensão cutânea. Frequentemente, assim, existem bolsas de gordura ao
nível da pálpebra superior e sobretudo da pálpebra inferior, dando ao olhar um aspecto de
cansaço.
A blefaroplastia estética visa corrigir esses efeitos e pode ser realizada só, ou em associação
com uma intervenção estética como um lifting frontal, um lifting cervico-facial ou um
lifting temporal.
Esta intervenção, praticada tanto na mulher quanto no homem, é efetuada em média entre
os 40 e 45 anos, mas por vezes mais cedo quando existem fatores hereditários.
Antes da intervenção exames de laboratório são feitos. Um arquivo fotográfico é
estabelecido. Exames oftalmológicos são feitos se necessário.
A intervenção é realizada sob anestesia local ou sob anestesia local aprofundada. Ela pode,
em casos especiais, ser feitas sob anestesia geral:
- Ao nível das pálpebras superiores, a incisão é discreta, escondida sob uma prega
natural. Durante a intervenção, o excesso da pele é retirado, assim como a “hérnia “ de
gordura que, frequentemente existe no angulo interno do olho, perto da raiz do nariz.
- Ao nível das pálpebras inferiores, a incisão efetuada na base dos cílios é praticamente
invisível. Quando da intervenção, as bolsas de gorduras são retiradas, e, se existe um
excesso de pele, ela será prudentemente corrigida para manter as pálpebras sem
modificar a expressão do olhar.
Se não existe excesso de pele a retirar, as bolsas poderão ser retiradas pela via conjuntival,
quer dizer pelo interior da pálpebra, sem cicatriz sobre a pele.
Um curativo é mantido durante 2 a 3 horas. Um colírio é prescrito para proteger o olho. O
repouso de algumas horas é necessário segundo o modo de anestesia utilizada.
Na seqüência operatória, um edema e equimoses aparecem e se atenuam progressivamente
em alguns dias.
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A aplicação de compressas frias é aconselhada para limitar o edema e o uso de óculos
escuros permite mascarar as equimoses.
Os fios são retirados entre o 6º e o 8º dias.
Uma maquiagem leve é possível a partir do 8º dia.

Em conclusão, esta intervenção simples e freqüentemente realizada, permite corrigir
eficazmente o excesso de pele ao nível das pálpebras; de retirar duravelmente por vezes
definitivamente as bolsas, hérnias de gorduras e atenuar as pequenas rugas.
Em certos casos, um ligeiro peeling pode ser associado ou vir em complemento de uma
blefaroplastia estética e melhorar de maneira sensível a qualidade da pele.
Os progressos realizados em matéria de laser permitem a utilização desta técnica de
maneira eficaz para atenuar ou sumir com as rugas do canto dos olhos e pálpebra inferior
por período prolongado.
O efeito de resuperfacialização obtido pelo laser leva a um rosaceamento de alguns dias
que poderá ser mascarado por uma maquiagem
Esta técnica permite uma volta à tensão da pele e é um complemento interessante pois
conserva o aspecto natural do olhar.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Excesso cutâneo ao nível das pálpebras
superiores
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Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado após blefaroplastia estética
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Bolsas de gordura e excesso cutâneo nas
pálpebras superiores e inferiores

Resultado após blefaroplastia estética

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Bolsas de gordura e excesso cutâneo nas
pálpebras superiores e inferiores

Resultado após blefaroplastia estética

A rinoplastia estética
A cirurgia estética do nariz permite modificar o relevo da pirâmide nasal, seja parcialmente,
seja no seu conjunto. Nesta intervenção em particular, mais do que em qualquer outra,
convém esclarecer bem as modificações, em comum acordo com o paciente, para que
fiquem bem claras as alterações pretendidas.
É assim possível corrigir uma protuberância desgraciosa, afinar o nariz em sua base, ou
diminuir e modificar a ponta considerada muito larga.
Em certos casos, para os narizes tidos como muito pequenos é possível um aumento para
obter uma projeção nasal harmoniosa.
Enfim, pode-se, pois, corrigir uma deformação, seja congênita, seja acidental, sempre que
exista um desvio do eixo nasal.
A análise pré-operatória é que permitirá definir melhor as possibilidades cirúrgicas que são
função da morfologia nasal e da qualidade dos tecidos (pele e cartilagem).
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A forma que será definida deverá levar em conta os diferentes relevos do rosto e sua forma,
para que as modificações integrem-se harmoniosamente.
Esta intervenção, praticada tanto em homens quanto em mulheres, é realizada no fim da
fase de crescimento ósseo, isto é, a partir dos 16 ou 17 anos.
Como sempre, antes da intervenção os exames de laboratório são realizados afim de apurarse a existência uma eventual contra-indicação; também, um arquivo fotográfico é
providenciado para servir de base a futuras comparações entre o que era e o como ficou
depois da cirurgia.
A intervenção é mais comumente realizada com o uso de anestesia geral; entretanto, muitas
vezes, uma anestesia local aprofundada torna-se suficiente. A duração média dessa prática
é de 1 hora.
A intervenção realiza-se no interior do nariz, isto é, sem nenhuma cicatriz externa visível.
A cirurgia plástica ajusta então os diferentes modelos (cartilagem, osso ...) segundo o plano
pré-estabelecido (redução de bossa, afinamento de uma ponta, ...). A pele, por sua vez, em
virtude de sua elasticidade, vem então amoldar-se ao novo relevo decorrente da operação.
As técnicas atualmente utilizadas permitem devido a qualidade dos tecidos obter um
resultado natural.
No final, uma placa gessada é colocada no local para manter as diferentes estruturas e
mechas postas nos orifícios nasais. Tudo isso facilitará a cicatrização interna. É prevista
uma curta permanência na clínica, mais ou menos de 2 à 4 horas. Na sequência operatória,
surgirão um edema e equimoses relativamente importantes principalmente ao nível das
pálpebras inferiores. Elas serão reabsorvidas em alguns dias em decorrência de um
tratamento especial que será prescrito.
É muito raro essa intervenção ser dolorosa. É apenas um pouco desagradável ter que
respirar pela boca durante 48 horas, até a retirada das mechas.
O gesso será retirado 8 a 12 horas mais tarde. Permanece ainda nessa fase um pouco de
edema na raiz do nariz que será absorvido um pouco mais lentamente.
Quinze dias após a intervenção, o paciente pode voltar as suas atividades sociais normais.
Progressivamente os tecidos vão retomando um aspecto natural e teremos uma boa visão
do resultado definitivo por volta do segundo ou terceiro mês.
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Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Bossa nasal e nariz um pouco longo.
Aspecto pré-operatório

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado após rinoplastia estética

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Rinoplastia. Aspecto pré-operatório

Resultado pós-operatório

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Cirurgia da ponta do nariz.
Aspecto pré-operatório
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Resultado após intervenção
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Em conclusão, esta intervenção é realizada segundo um plano preciso, estabelecido a
partir de condições anatômicas e morfológicas particulares. Os resultados permitem,
pelos progressos recentes da rinoplastia, que o paciente se beneficie tanto no plano físico
quanto no psicológico, pois esses resultados são harmoniosos e naturais. Se, entretanto,
ainda vier a ser necessário, sempre será possível realizar, a “posteriori”, um retoque
complementar.

Por deliberação do
Por deliberação do
Por deliberação do
Concelho Federal de
Concelho Federal de
Concelho Federal de
Medicina é vedada a
Medicina é vedada a
Medicina é vedada a
veiculação de fotos de pré e veiculação de fotos de pré e veiculação de fotos de pré e
pós operatório mesmo que pós operatório mesmo que pós operatório mesmo que
com consentimento dos
com consentimento dos
com consentimento dos
pacientes
pacientes
pacientes
Análise pré-operatória de uma rinoplastia

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Rinoplastia em homem.
Aspecto pré-operatório

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Rinoplastia em homem.
Aspecto pré-operatório
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pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado pós-operatório

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado pós-operatório
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Orelhas de abano (orelhas descoladas)
Esta intervenção visa corrigir duas más formações, frequentemente associadas, em casos
de orelhas descoladas; vejamos:
- Hipertrofia de cartilagem que projeta e descola o pavilhão da orelha;
- Defeitos de plicatura (prega, dobra) e ausência de relevo de uma cartilagem (antelix)
que desdobra o pavilhão da orelha e torna muito mais visível a orelha “descolada”.
A intervenção cirúrgica pode ser efetuada em qualquer idade, mas é mais comum na
infância, a partir dos sete anos.
Rotineiramente, antes da intervenção, são feitos os exames de laboratório.
A cirurgia é realizada com anestesia local ou com anestesia local aprofundada. Pode em
certos casos especiais ser feita com anestesia geral.
A incisão é discreta, escondida na região posterior da orelha e permite “recolar” a orelha e
reconstituir o relevo do pavilhão dando ao todo uma morfologia normal. A duração de
hospitalização não excede 24 horas.
Um curativo cirúrgico protegendo as orelhas é colocado e mantido por 5 dias.
No acompanhamento pós-operatório, pode-se notar a ocorrência de uma dor passageira,
durante um ou dois dias, mas que desaparece sob o efeito de um tratamento analgésico.
Uma vez retirado o curativo é aconselhável o uso de uma faixa (tipo faixa de tênis) e um
curativo mais completo à noite durante uns dez dias.
Os fios dos pontos quando não são espontaneamente reabsorvíveis são retirados oito a dez
dias após a intervenção.
Em conclusão: trata-se de uma intervenção simples que permite corrigir eficazmente o
aspecto inestético das orelhas descoladas e suprime desta maneira, sobretudo nas
crianças, eventuais problemas psicológicos e escolares.
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Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Orelha descolada.
Aspecto pré-operatório
Visto de frente

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Orelhas descolada.
Aspecto pós-operatório
Visto de frente

Por deliberação do Concelho Federal de
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Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Orelhas descoladas.
Aspecto pré-operatório
Vista posterior

Orelhas descoladas.
Aspecto pós-operatório
Vista posterior
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Orelhas descoladas antes da intervenção
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O queixo
O queixo é um elemento importante na fisionomia e um desequilíbrio se traduz seja por
um aspecto demasiado discreto e apagado ou muito agressivo do rosto.
A cirurgia estética do queixo ou genoplastia permite corrigir tanto um queixo fugitivo
(retrógeno), quanto um queixo muito projetado para frente (prógeno).
Em um ou outro caso, a intervenção só é realizada após o fim do crescimento ósseo, isto é,
depois dos dezessete anos. Estas intervenções podem ser efetuadas isoladamente ou
associadas a uma outra operação (rinoplastia, por exemplo), no quadro geral de uma plastia
do perfil.
Os exames de laboratório serão sistematicamente feitos e um arquivo fotográfico e
radiológico também. A incisão é endo-bucal e consequentemente não há cicatriz visível.
Os fios dos pontos são reabsorvíveis. No pós-operatório, um tratamento será prescrito,
comportando notadamente bochechos frequentes.

O queixo fugitivo ou Retrogeno
A intervenção é realizada com anestesia local aprofundada e dura em média uma hora.
Duas técnicas são possíveis:
- Seja com a colocação de um implante protético de silicone que é o mais comum;
- Seja utilizando um segmento ósseo retirado da mandíbula e recolocado mais na frente
(neste caso, geralmente, é feita uma anestesia geral).
A escolha entre uma e outra técnica depende das condições anatômicas e a decisão é feita
após uma informação completa do paciente. O resultado obtido por esta intervenção é
muito visível graças ao equilíbrio que se restabelece entre as diferenças estruturais do rosto.
Muito freqüentemente, um “duplo queixo” por acúmulo de gordura é associado a esta
cirurgia e será corrigido por uma lipo-aspiração efetuada dentro do mesmo tempo
operatório.

O queixo saliente ou prógeno
A intervenção é realizada sob anestesia local aprofundada ou sob anestesia geral e dura em
torno de uma hora.
A técnica consiste em retirar, sempre pôr via bucal, um segmento ósseo excedente, o que
causa um recuo do queixo e um melhor equilíbrio da linha do perfil.
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A reinjeção de gordura
O “filling” segundo a técnica de Colemann
Tornou-se possível, a partir de coleta de gordura efetuada no próprio paciente, separando
por ultra-centrifugação os diferentes tipos de células gordurosas. Podemos assim isolar as
células cuja reinjeção permitirá um resultado durável.
Essa possibilidade de reinjeção, de uma maneira geral, abre horizontes novos em cirurgia
plástica. Pode-se, com essa técnica, preencher uma região temporal aprofundada; projetar
um queixo por injeção de gordura ou até mesmo, realizar as “maças” do rosto que se
achavam defeituosas.
O “filling”, segundo Colemann, constitui uma alternativa interessante em relação às
técnicas clássicas e sua indicação deve ser discutida em função de cada caso concreto.
Realmente, se essa técnica se revelar duradoura, ela abrirá novos horizontes e será utilizada
para cobrir perdas de substâncias e para a harmonização de volumes e relevos.

As “maças” do rosto
O relevo das “maças” do rosto pode em certos casos ser insuficientes devido a um
desenvolvimento incompleto do osso malar. O visual em comprimento é então julgado
como pouco expressivo.
A intervenção cirúrgica, que permite corrigir esta ausência de relevo é praticada sob
anestesia local aprofundada ou sob anestesia geral e dura em média uma hora. Ela se realiza
por via endobucal, sem cicatriz evidente.
O mais comum é um implante protético de silicone que é colocado no local e assegura uma
projeção do relevo.
Na seqüência operatória, um edema muito discreto dura alguns dias antes de desaparecer.
Um tratamento adaptado ao caso é sempre prescrito.
Os fios dos pontos são reabsorvíveis.
Freqüentemente, a colocação de próteses nas “maças” (cujo tamanho e forma são adaptados
ao visual do paciente) é igualmente feita no curso de um lifting cérvico-facial e contribui
para melhorar o efeito rejuvenecedor.
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A perfilplastia
É a análise de um rosto que permite apreciar melhor o equilíbrio de diferentes estruturas,
revelando a harmonia do conjunto. A fronte (degrau superior), o nariz (degrau médio), os
lábios e o queixo (degrau inferior) obedecem a relações de proporções precisas. O estudo
do perfil, a partir de documentos fotográficos e radiológicos, constitui um elemento
complementar que ajudará a definir o gesto cirúrgico que melhor se adapte ao caso.
Assim, uma rinoplastia retirando uma bossa, pode revelar-se insuficiente se um queixo
fugitivo não é igualmente corrigido.
Do mesmo modo, um nariz pode parecer um pouco pequeno se o queixo é muito saliente.
O estudo das proporções relativas pode em certos casos conduzir a um aconselhamento
complementar cirúrgico para melhorar o equilíbrio físico do rosto: é o que se chama
perfilplastia.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

“Maças” pouco salientes com depressão
implante cutânea

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado após colocação de um
malar e lifting cutâneo

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Bossa nasal e queixo fugitivo
Aspecto pré-operatório de ¾.
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Resultado após rinoplastia e implante
mentoniano. Aspecto de ¾.
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Bossa nasal e retrogeno.
Aspecto de perfil pré-operatório
do Pescoço

Aspecto pós-operatório após rinoplastia
implante mentoniano e lipo-aspiração

A correção de rugas
As rugas são “fraturas” da pele e sobrevem em certas regiões do rosto que, solicitadas pela
expressão da mímica, levam a uma fragilização prematura.
Sua forma, sua profundidade e seu comprimento são variáveis segundo o as características
pessoais e sua localização.
Do mesmo, o tratamento não é único e segundo o caso, poderá aconselhar:
- seja um tratamento de superfície (peeling ou dermabrasão);
- seja um tratamento de preenchimento (colágeno ou reinjeção de gordura);
- seja enfim uma ação direta e cirúrgica sobre os músculos em causa: fragilização do
músculo frontal e entre-sobrancelhas no curso do lifting frontal ou sob endoscopia,
recolocando em tensão o músculo orbicular para as rugas tipo “pés de galinha “.
Estes diferentes tratamentos podem ser associados se necessário.
Em todos os casos é preciso insistir sobre a importância do tratamento preventivo desses
primeiros efeitos do envelhecimento:
- proteção do sol: evitar uma exposição abusiva e utilizar sistematicamente cremes
protetores;
- restrição do tabaco;
- correção de uma eventual carência ( ferro , cálcio , magnésio ...);
- restauração cutânea pela utilização de creme de vitamina A ácida e de produtos
hidratantes .
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O peeling ou exfoliação
O peeling é um tratamento químico diretamente aplicado sobre as rugas e cujo objetivo é,
pelo efeito da queimadura que ele induz, de restaurar a tensão da pele e portanto atenuar
ou fazer desaparecer as rugas.
Diferentes produtos podem ser utilizados, mais ou menos eficazes, segundo a profundidade
das rugas que queremos combater.
- O peeling de resorcina é muito utilizado. Seu efeito é moderado e deve ser
considerado préviamente como um tratamento preventivo que propriamente curativo.
Pode ser freqüentemente repetido e não apresenta qualquer incoveniente.
-

Os peelings “intermediários” utilizam mais comumente o ácido tricloroacético a 20,
30 ou 50 % segundo o caso e de acordo com as localizações. O “new-peel “ em
particular corresponde a este tipo de tratamento e compreende inicialmente uma
preparação da pele à base de vitamina A ácida. São peelings que recentemente
permitiram um grande progresso em cirurgia estética, melhorando de maneira sensível
a qualidade e a tonicidade da pele. São utilizados voluntariamente após um lifting para
aumentar o resultado ou mesmo em certos casos, ao mesmo tempo que o lifting para
atenuar rugas faciais.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Rugas tipo “pés de galinha e pálpebra
Inferior. Aspecto pré-operatório.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado pós operatória após laser .

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Rugas entre-sobrancelhas e frontais.
Aspecto pré-operatório.
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Resultado pós-operatório após lifting
frontal.
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Rugas entre-sobrancelhas e frontais.
Aspecto pré-operatório.

-

Resultado pós-operatório após endoscopia
frontal.

O peeling de fenol, muito empregado nos Estados Unidos é de uma eficácia bem
maior. Ele pode ser aplicado sobre todo o rosto ou somente sobre certas regiões mais
marcadas. Ele necessita, entretanto, de cuidados especiais e um acompanhamento
rigoroso para garantir um bom resultado.

A intervenção é praticada sob anestesia local aprofundada para atenuar o caráter doloroso
do fenol aplicado sobre a face. Um curativo é colocado e mantido durante 48 horas.
O edema que se segue, é importante e o paciente deverá seguir rigorosamente prescrições
estabelecidas por 15 dias. Uma vermelhidão do rosto persistirá em torno de um a seis meses
antes de desaparecer.
O peeling de fenol atenuado constitui um progresso importante, permitindo a esta técnica
conservar sua eficácia sem os inconvenientes do fenol puro. É então que a pele do rosto,
com a sua tensão melhorada, se vê livre das rugas. Esta intervenção necessita de uma
interdição de qualquer exposição solar durante seis meses; principalmente naqueles
pacientes de pele mais clara.
De fato, inúmeros intermediários existem entre os diferentes tipos de peeling e em função
de cada caso em particular, do estado da pele, das lesões a corrigir, mas também em função
de outros fatores imperativos, como a posição social ou profissional da interessada, haverá
necessidade de adaptar o tipo melhor de peeling ao caso específico de cada paciente.
Atualmente, são cada vez mais, os peelings intermediários com ácido tricloroacético,
aqueles usados e que oferecem bons resultados com um mínimo de inconvenientes. Estes
peelings podem ser regularmente repetidos para melhorar progressivamente o estado
cutâneo.
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A dermabrasão
A dermabrasão é um polimento ou desbastamento, efetuado superficialmente sobre a pele
para aplanar os diferentes relevos. Esta técnica simples é realizada sob anestesia local na
maioria das vezes e não necessita de hospitalização.
Ela é eficaz sobre certas cicatrizes (seqüelas de acne) e certas rugas, notadamente as
pequenas rugas labiais.
Após a dermabrasão, um curativo é colocado no local e mantido por 48 horas e depois disso
cuidados personalizados são prescritos.
A epiderme se reconstitui em oito horas, e a pele fica um pouco rosada (um fundo de pintura
pode ser aplicado) clareia progressivamente deixando aparecer o resultado definitivo. É
preciso evitar, nos meses que se seguem, uma exposição não protegida ao sol.

O colágeno
O colágeno bovino purificado, sob a forma injetável, é largamente utilizado para cobrir
rugas. Diferentes deste produto existem (Zyderm I, Zyderm II Zyplast) tendo certas
indicações particulares.
Um teste prévio deve ser sempre efetuado (em geral no braço) para eliminar qualquer caso
de alergia a este produto.
Uma vez assegurada a ausência de contra-indicação. a injeção é feita na derme superficial
por simples picada e o colágeno “preenche” a ruga. Após uma fase de edema ou de
vermelhidão que dura 24 horas, o resultado aparece.
A duração desse efeito é variável segundo o caso e a localização das rugas. Pode se manter
por alguns meses a um ano. Outras injeções poderão ser feitas ulteriormente.
Uma indicação freqüente desta técnica de preenchimento é a aplicação no contorno dos
lábios, dando a eles melhor definição ou deixando-os mais grossos.

Outros produtos injetáveis
Se o colágeno é pioneiro dentre as técnicas de reinjeção e preenchimento das rugas, sua
utilização é muito menos freqüente atualmente.
Numerosos produtos existem no mercado que permitem resultados mais duráveis sem risco
de alergia. Estes produtos são compostos de ácido hialurônico e de uma molécula
polimerizada que permitem resultados mais duráveis.

WWW.CLINICADFL.COM.BR

32

CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA

1

2

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

3

4

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Técnicas de injeção sobre o contorno dos lábios
Arteplast, Dermatite, Hylaform, ... numerosos são os produtos injetáveis que existem e
convêm escolhe-los em função de cada caso em particular.
Freqüentemente, as associações destes diferentes produtos permitem um resultado
otimizado.

A reinjeção de gordura ou “filling“
O preenchimento de uma ruga pode se efetuar por tecido gorduroso do paciente. Esta
técnica igualmente simples oferece um certo número de vantagens.
Tratando-se de material adiposo do próprio paciente, não há nenhum risco alérgico
possível, não sendo, portanto, necessário um teste prévio.
A amostra é retirada sob anestesia local, de uma região discreta e indolor.
A injeção é sobretudo indicada para as rugas relativamente profundas.
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Após uma fase de edema ou vermelhidão que dura 2 a 3 dias, o resultado aparece e a ruga
está preenchida.
A duração deste efeito é variável e se puder se manter por alguns meses a um ano, em geral
a reabsorção é importante e o resultado fugaz.
Esta técnica tem a vantagem de ser natural e outras injeções poderão ser feitas
ulteriormente. Esta técnica pode ser utilizada em certos casos de pacientes alérgicos ao
colágeno e outros produtos injetáveis.
A melhora técnica recente, deve-se a um cirurgião americano, permitiu separar por ultracentrifugação (Técnica de Coleman) as diferentes células adiposas e de isolar aquelas cuja
a viabilidade é melhor. Tornando possível modificar volumes e relevo em particular do
queixo, maças do rosto, ou regiões temporais. Esta técnica, portanto, tornou-se mais eficaz
e sua prática tornou-se mais comum abrindo horizontes novos e permitindo novas
possibilidades em cirurgia estética.

Os lasers
A tecnologia do laser fez importantes progressos nestes últimos anos.
Em matéria de rugas, o laser de CO2 ou o laser Erbium fazem a parte de numerosas
possibilidades atualmente oferecidas dentro do tratamento de rugas.
Assim é possível tratar de maneira precisa rugas superficiais ou profundas, notadamente
das pálpebras inferiores, “pés de galinha”, e lábio superior. Este gesto pose ser realizado
separadamente ou em associação com uma ou outra intervenção cirúrgica tal qual um
lifting cervico-facial ou uma cirurgia de pálpebras, sendo possível realiza-la sob anestesia
local ou geral.
Uma vermelhidão persiste durante 10 dias, sendo possível mascara-la pôr uma maquiagem
suave. O resultado é visível ao fim de 1 mês e completo ao fim de 2 meses. As técnicas
atuais permitem resultados duráveis sobre na base 2 a 5 anos.
As técnicas do laser abrem novas possibilidades em cirurgia estética, e os progressos
incessaveis realizados permitem dispor de procedimentos mais fiáveis com menor
inconvenientes.
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O tratamento de rugas da fronte por Botox
O Botox é um produto utilizado há vários anos e sua eficácia é reconhecida. Sabe-se
igualmente que este produto não traz nenhum risco de toxicidade nem de alergia.
O Botox é essencialmente utilizado para atenuar as rugas do canto dos olhos, rugas entre
as sobrancelhas e rugas frontais.
Esta injeção realizada simplesmente com a ajuda de uma agulha fina, é quase que indolor.
Sua eficácia aparece após 3 dias e atenua de maneira significativa as rugas frontais e do
canto dos olhos.
Este produto age reduzindo a contração muscular e permite um resultado equivalente à
aquele de um lifting frontal. Trata-se de um verdadeiro lifting químico com efeitos
entretanto limitados com o tempo, sendo que convém praticar estas injeções uma a duas
vezes por ano.
A eficácia desta técnica é real, os inconvenientes são muito limitados pois a volta às
atividades normais é possível no mesmo dia.
Trata-se de uma alternativa muito interessante, freqüentemente utilizada só ou em
associação com uma ação complementar tipo cirurgia das pálpebras ou da face.

Tratamentos cirúrgicos
Eles agem diretamente sobre a causa das rugas e fragilisando os músculos que são
responsáveis. Assim, o lifting frontal é particularmente eficaz sobre as rugas horizontais
da fronte e sobre as rugas entre-sobrancelhas (rugas do leão); da mesma maneira, no curso
de um lifting cervico-facial ou de um simples lifting temporal, as rugas do canto dos olhos
podem ser atenuadas pela colocação em tensão dos músculos orbiculares das pálpebras.
Devido ao fato da ação direta sobre os músculos, o resultado das técnicas cirúrgicas
atualmente é mais duradouro (alguns anos).
Uma nova aproximação permitida pela endoscopia deverá se desenvolver
progressivamente, permitindo agir sobre os diferentes músculos com uma incisão cutânea
bem limitada.
Em conclusão, estas diferentes técnicas de correção de rugas, sejam químicas,
mecânicas, de preenchimento ou cirúrgicas podem ser, segundo o caso, diversamente
associadas e se completam para obter um melhor resultado.
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Cirurgia estética dos seios
A mama é uma glândula mais ou menos volumosa, mais ou menos infiltrada de gordura e
situada à frente do músculo grande peitoral. Esta glândula é particularmente sensível às
secreções hormonais como provam as diferentes variações no curso do ciclo menstrual e
suas importantes mudanças no curso de uma gravidez.
A morfologia do seio é extremamente variável (em função de seu volume, sua base de
implantação e elasticidade dos tecidos). Também, nem sempre é adaptável à silhueta da
paciente.
Assim o seio pode ser volumoso (hipertrofia mamária) ou ao contrário insuficientemente
desenvolvido (hipoplasia mamária).
Sob o efeito das variações a que está sujeito, os seios podem ficar deprimidos (ptose
mamária).

Hipertrofia mamária
A hipertrofia mamária define um volume dos seios levada em conta a relação com a
morfologia da paciente. Fora o aspecto inestético, esse aumento de volume e, portanto, de
peso altera a elasticidade dos tecidos e leva a uma depressão dos seios (ptose mamária)
quase sempre associada à hipertrofia. Além do mais, essa sobrecarga ponderal altera a
estática vertebral levando a dores da musculatura dorsal. A intervenção cirúrgica (redução
mamária) tem por objetivo diminuir o volume dos seios, corrigir a ptose e resolver desta
maneira de uma só vez o problema estético e funcional.
Esta intervenção pode ser efetuada a partir dos 17 anos nas formas importantes, senão, é
aconselhável esperar o fim das gravidezes antes de realiza-la.
Antes da intervenção, exames de laboratório são feitos sistematicamente afim de detectar
eventuais contra-indicações. Um arquivo radiográfico (mamografia) e fotográfico será
providenciado.
A intervenção é realizada sob anestesia geral e dura em média 2 horas. Esta cirurgia deixa
cicatrizes cujo comprimento depende da importância da hipertrofia e do grau de ptose.
A mais comum, dessas cicatrizes é a em forma de um “T “ invertido. Em certos casos sua
forma é em “L” ou em “I”. O papel do cirurgião, habilidoso é evitar uma cicatriz inútil.
Faz-se um curativo em forma de sutiã. A duração da hospitalização é em geral de quarenta
e oito horas.
As seqüências operatórias são simples, mas esta intervenção é mais ou menos dolorosa. O
curativo é retirado após quarenta e oito horas e o uso de um sutiã próprio é aconselhado
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noite e dia durante um mês. O peito passa a ter agora um garbo harmonioso, simétrico e
natural. As cicatrizes serão particularmente acompanhadas e farão objeto de cuidados
atentos e personalizados. Os fios dos pontos utilizados, se não forem reabsorvíveis, serão
retirados em duas ou três semanas.
Já que as cicatrizes são visíveis, os progressos realizados em matéria de dermopigmentação
permite atenua-las, principalmente em torno das aréolas.
Em conclusão, esta intervenção é particularmente satisfatória quando se compreende a
necessidade de cicatriz. O resultado será ainda melhor, se as cicatrizes são discretas,
quer dizer, se a natureza dos tecidos da paciente é adequada e os cuidados são bem
atendidos. O seio operado fica natural, isto é, mantém-se sensível às variações
hormonais e que permite se necessário um aleitamento eventual.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Hipertrofia mamária: Seios muito grandes

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Redução de volume e correção da ptose

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Hipertrofia mamária bilateral.
Aspecto pré-operatório.
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Resultado após redução mamária
e correção da ptose.
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Hipertrofia mamária bilateral.
Aspecto pré-operatório.

Resultado após redução mamária
e correção da ptose.

Ptose mamária
A ptose mamária traduz uma queda com depressão da glândula e uma distensão exagerada
do envelope cutâneo. O peito está então muito baixo e “desabitado” na parte superior.
Uma ptose pode existir numa situação normal e sobressair-se após um emagrecimento
importante. O mais comum, entretanto, é nos casos que seguem uma gravidez em que o
volume mamário diminui e a ptose aparece.
A ptose pode ser isolada ou associada a uma hipertrofia ou hipoplasia mamária, que serão
todas corrigidas durante o ato cirúrgico. A intervenção tem por objetivo recolocar no lugar
as aréolas e o tecido mamário que estão em posição baixa, concentrar e fixar a glândula em
boa postura e retirar a quantidade de pele excedente. Esta intervenção pode ser efetuada a
partir dos dezessete anos, nas formas mais importantes, senão, aconselha-se esperar o fim
das gravidezes antes de realiza-las.
Antes da intervenção, exames de laboratório são feitos sistematicamente afim de despistar
eventuais contra-indicações. Um arquivo radiográfico (mamografia) será efetuado.
A intervenção é realizada sob anestesia geral e dura em média 2 horas. Esta cirurgia deixa
cicatrizes cujo o comprimento depende do grau da ptose.
A mais comum, destas cicatrizes é a em forma de um “T “ invertido. Em certos casos, sua
forma é em “L” ou em “I”. Um dos papeis do cirurgião, bem entendido, é evitar uma
cicatriz inútil. Um curativo em forma de sutiã é feito.
A duração de hospitalização é em geral de 48 horas.
As seqüências operatórias são simples. Esta intervenção é mais ou menos dolorosa. O
curativo é retirado após 48 horas e o uso de um sutiã próprio é aconselhado noite e dia
durante 1 mês. O peito tem agora um garbo harmonioso simétrico e natural. As cicatrizes
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serão particularmente acompanhadas e farão objeto de cuidados atentos e personalizados.
Os fios utilizados, se não forem reabsorvíveis, serão retirados em duas ou três semanas.
Já que as cicatrizes são visíveis, os progressos realizados em matéria de dermopigmentação
permite atenua-las. Principalmente em torno das aréolas.
Em conclusão, esta intervenção é particularmente satisfatória quando compreende a
necessidade de cicatriz. O resultado será ainda melhor, se as cicatrizes são discretas,
quer dizer, se a natureza dos tecidos da paciente é adequada e os cuidados são bem
respeitados. O seio operado fica natural, isto é, mantém-se sensível às variações
hormonais e que permite se necessário um aleitamento eventual.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Ptose mamária: seios caídos

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Concentração do seio e recolocação da
aréolas.

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Ptose mamária bilateral.
Aspecto pré-operatório

Resultado após plastia mamária

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Ptose mamária bilateral.
Aspecto pré-operatório.
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A hipoplasia e as próteses mamárias
A hipoplasia define um volume de seio insuficientemente desenvolvido em relação à
paciente. Uma hipoplasia pode existir no conjunto (seios pequenos após a puberdade) ou
aparece secundariamente após um emagrecimento importante e mais comumente após uma
gravidez.
A hipoplasia pode ser isolada ou associada a uma ptose, isto é, com um excedente de pele
e uma depressão glandular (no caso de uma ptose associada, esta será corrigida no mesmo
tempo cirúrgico).
A intervenção cirúrgica da hipoplasia visa aumentar o volume do seio pela colocação de
uma prótese mamária. Antes da intervenção os exames rotineiros de laboratório são
realizados. Um arquivo radiográfico (mamografia) e fotográfico será efetuado.
A intervenção é realizada com anestesia geral e dura em média 1 hora. A incisão é curta (3
a 4 centímetros) e fica situada ou embaixo das aréolas ou no cavo axilar. Conforme o caso,
a prótese pode ser colocada na frente ou atrás do músculo grande peitoral.
Enfim, existem atualmente diferentes tipos de próteses (próteses infláveis com soro
fisiológico, próteses pré infláveis com parede texturizada, em gel de silicone ou em
hidrogel ...).
A escolha da incisão, a disposição da prótese em relação ao músculo e o tipo de prótese,
bem como o volume do seio serão decididos no curso da consulta, a fim de oferecer à
paciente o que melhor lhe convier.
No fim da intervenção é realizado um curativo em forma de sutiã. A duração de
hospitalização é de vinte e quatro à quarenta e oito horas. A seqüência operatória é simples.
Uma dor pode ocorrer durante três à quatro dias e vai atenuando progressivamente. O
curativo é retirado após quarenta e oito horas e o peito reencontrará um garbo harmonioso
e simétrico em alguns dias. As cicatrizes, bem curtas, são muito discretas.
O problema que pode as vezes surgir na seqüência dessa intervenção é o aparecimento de
uma espécie de “casca”, isto é, a aparição de induração em torno da prótese que modifica
sua consistência. Mas, a freqüência do surgimento dessa casca é relativamente pequena e
parece que a utilização de certos tipos de próteses vem reduzindo significativamente tal
incidência.
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Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Hipolasia mamária: seios pequenos

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Aumento do volume dos seios.

Por deliberação do
Por deliberação do
Por deliberação do
Concelho Federal de
Concelho Federal de
Concelho Federal de
Medicina é vedada a
Medicina é vedada a
Medicina é vedada a
veiculação de fotos de pré e veiculação de fotos de pré e veiculação de fotos de pré e
pós operatório mesmo que
pós operatório mesmo que
pós operatório mesmo que
com consentimento dos
com consentimento dos
com consentimento dos
pacientes
pacientes
pacientes

Hipoplasia mamária

Prótese pré-muscular

Prótese retro-muscular

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Hipoplasia mamária visão de ¾
Aspecto pré-operatório
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Em conclusão, esta intervenção simples é realizada a partir de uma pequena e discreta
incisão. Se o seio conserva sua suavidade e se o fenômeno de “casca “não aparece, o
resultado é particularmente satisfatório sobre o plano estético.
A presença da prótese não modifica em nada a natureza do seio que permanece normal,
isto é, sensível às variações hormonais e que permite um aleitamento eventual se
necessário.

Alguns casos particulares
A hipertrofia ou a ptose mamária moderada.
É por vezes possível, -já que a redução do volume mamário ou a correção da ptose é pouco
importante, - utilizar uma técnica de origem brasileira que permite efetuar essa intervenção
unicamente com uma cicatriz em torno das aréolas.
O principio dessa intervenção é de colocar no lugar, no interior dos seios, uma espécie de
“rede” que faz as vezes de um sutiã interno e reconcentra o seio remontando-o. A pele vem
em seguida amoldando-se a ela deixando apenas visível a cicatriz em torno das aréolas. Se
as indicações desta técnica são pouco numerosas, trata-se de uma intervenção original cujo
principio constitui um progresso real.

A hipolasia mamária com ptose moderada.
A colocação de uma prótese mamária aumenta certamente o volume, mas não corrige a
ptose. Desde que a ptose seja pouco importante, é possível retirar o excesso de pele em
torno das aréolas e limitar a cicatriz unicamente ao círculo periareolar.
É portanto possível nesses casos em particular corrigir a hipoplasia pela colocação de uma
prótese e reduzir a ptose unicamente com uma cicatriz em torno da aréolas.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Hipoplasia mamária.
Aspecto pré-operatório
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Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Aspecto pós-operatório após colocação
de prótese mamária
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Hipoplasia mamária.
Aspecto de ¾ pré-operatório

Resultado pós-operatório

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Hipoplasia mamária
Aspecto pré-operatório

Resultado pós-operatório
Aspecto de ¾.

A reconstrução do seio
Uma paciente, operada de câncer do seio, foi submetida a ablação desse seio
(mamectomia). O papel do cirurgião plástico nesse caso é de intervir na seqüência para
restaurar a morfologia mamária e reconstruir o seio.
Importantes progressos foram realizados nesse campo e diferentes técnicas existem
permitindo obter resultados satisfatórios.
A escolha da técnica, a mais adaptada ao caso depende de cada circunstância e será melhor
explicada pelo cirurgião à sua paciente. A reconstrução pode em geral ser realizada pouco
tempo após a mamectomia (em média, um ano).
A intervenção cirúrgica de reconstrução é depende muito da função da elasticidade cutânea
do lado ou do tipo de mamectomia efetuada:
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-

Se existe um revestimento suave, excedente e de boa qualidade, a colocação uma
prótese mamária será suficiente para restaurar a situação.
Se por outro lado a pele está tensa, pouco elástica, convém em um primeiro tempo,
levar ao seio tecido excedente que servirá ulteriormente.

Três técnicas são possíveis:
. aporte de um enxerto muscular e cutâneo a partir do dorso;
. aporte de um enxerto muscular e cutâneo a partir do abdomem;
. distensão da pele torácica pela técnica de expansão tissular (esta técnica mais recente e
mais simples é utilizada prioritariamente ,se não há contra-indicação).
Já que esse excedente de pele foi obtido graças à primeira intervenção, um segundo tempo
operatório tem por objetivo restaurar o volume mamário incluindo uma prótese.
Se necessário, o volume e a forma do outro seio será simetrisado.
Da mesma maneira, ulteriormente, a aréola pode ser refeita segundo a técnica de dermopigmentação. De fato os progressos realizados em matéria de pigmentação permitem obter
resultados comparáveis àqueles das aréolas opostas. Essa ação menos agressiva e eficaz é
cada vez mais realizada.
Em conclusão: a intervenção de reconstrução mamária chegou a um benefício certo,
tanto físico quanto psicológico, e, o resultado obtido é satisfatório sob o aspecto
morfológico.
Estas explicações são certamente esquemáticas pois cada caso é um caso e cada técnica
deve ser longa e pessoalmente explicada à paciente.

Por deliberação do Concelho Federal de Medicina é
vedada a veiculação de fotos de pré e pós operatório
mesmo que com consentimento dos pacientes
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Por deliberação do Concelho Federal de Medicina é
vedada a veiculação de fotos de pré e pós operatório
mesmo que com consentimento dos pacientes

Por deliberação do Concelho Federal de Medicina é
vedada a veiculação de fotos de pré e pós operatório
mesmo que com consentimento dos pacientes

Reconstrução do seio pôr distensão da pele, colocação de uma prótese e reconstrução
das aréolas.
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A cirurgia estética da parede abdominal
Para a parede abdominal, não há uma só técnica que possa se adaptar a todos o casos. De
fato, a cirurgia plástica deve analisar diferentes fatores, próprios à paciente antes de lhe
aconselhar a intervenção que seja melhor adaptada.
Entre esses fatores é preciso citar notadamente: a elasticidade da pele, a infiltração mais ou
menos importante de tecido adiposo, a tonicidade dos músculos abdominais, o excedente
de pele se existe, a presença ou não de cicatrizes.
Assim, o tratamento será bem diferente se se trata simplesmente de um pequeno ventre
redondo ou ao contrário se se trata de uma parede abdominal distendida pôr varias
gravidezes ou variações ponderais importantes.
A análise se fará igualmente em função da morfologia da paciente e se necessário será útil
tratar pôr exemplo uma infiltração adiposa associada a estrias.
Em todos os casos como para qualquer intervenção, um arquivo pré-operatório será feito.
Esquematicamente (lembrando que cada caso é tem uma característica particular),
podemos distinguir 3 casos diferentes:

A cirurgia estética da parede abdominal
O pequeno ventre redondo caracterizado pôr uma infiltração gordurosa isolada, rebelde
aos regimes e persistente apesar de uma ginástica regular, em um paciente cuja a pele é de
boa qualidade e a parede muscular é de boa tonicidade. É a indicação neste caso de uma
lipo-aspiração isolada que pode ser feita sob anestesia local ou local aprofundada.
A incisão de menos de um centímetro fica escondida seja no púbis, seja no umbigo. Esta
intervenção permite corrigir de maneira radical e definitiva, estes excessos de gordura
desgraciosa e rebelde.
O resultado entretanto não será visível que ao fim de 6 a 8 semanas.
De fato, como em qualquer lipo-aspiração, um edema e equimoses aparecerão e serão
reabsorvidos progressivamente.
Esta intervenção pouco dolorosa, necessita no seu acompanhamento, do uso de uma cinta
abdominal adaptada, para limitar o edema e permitir aos tecidos uma boa reação.
O ventre redondo associado a um excedente de pele moderado (elasticidade média dos
tecidos): neste caso, uma simples lipo-aspiração não é suficiente, pois a pele parecerá em
excesso. A intervenção que mais convém realizar é uma mini plastia abdominal.
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Esta intervenção permite retirar a gordura da parede abdominal, de retirar a pele a mais e
de reconstituir o plano muscular refazendo a sua tonicidade.
A incisão é horizontal, baixa, situada ao nível do púbis. Ela é a mais freqüente e
extremamente discreta.
Uma mini plastia abdominal não necessita que um curto tempo de hospitalização (1 ou 2
dias) . O uso de uma cinta é igualmente útil durante 2 semanas para permitir uma repartição
harmoniosa dos tecidos.
O ventre distendido pôr várias gravidezes ou no curso de um emagrecimento importante,
necessita de uma intervenção mais completa.
É a plastia abdominal efetuada sob anestesia geral e que comporta uma retirada de tecido
adiposo completa da parede abdominal (lipo-aspiração), a correção de todo o excedente de
pele e a recolocação da tensão aos músculos distendidos. Uma hospitalização mais longa é
necessária (4 a 8 dias) e a cinta abdominal é mantida pôr 15 dias.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Infiltração adiposa da parede abdominal
com excesso de pele

Correção pôr lipo-aspiração e mini plastia
abdominal

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Infiltração adiposa da parede abdominal e
plastia Estrias. Aspecto pré-operatório

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado após lipo-aspiração e mini
abdominal.

A cicatriz horizontal é baixa e seu comprimento é tanto maior quanto a quantidade de tecido
a se retirar.
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Afora este inconveniente (a cicatriz) e já que o acompanhamento pós-operatório é bem
feito, os resultados observados tanto sobre o plano estético quanto funcional são
apreciáveis.
Em conclusão, a cirurgia estética da parede abdominal fez importantes progressos e
diferentes técnicas existem podendo se adaptar a cada caso e resolver assim, pôr uma
simples lipo-aspiração, pôr uma mini plastia abdominal ou pôr uma intervenção mais
importante os mais diferentes problemas estéticos do abdomem.
A lipoescultura pôr ultrassom, utilizada agora a mais de 10 anos, revelou-se um item
importante no curso de uma plastia abdominal.
Assim é possível afinar cintura, tratar a região abaixo do umbigo, assim como a infiltração
adiposa que se prolonga para o dorso.
Esta técnica permite de fato liquidificar préviamente a gordura e permite uma aspiração
mais completa e um resultado mais harmonioso.
A lipoaspiração superficial, utilizando cânulas mais finas, permite um melhor respeito da
elasticidade da pele. Liberado de seu subsolo adiposo, o revestimento cutâneo pode se
retrair mais facilmente desde que tenha uma boa elasticidade.
A técnica de endoscopia abdominal permite em certos casos com uma muito discreta,
reparar o plano muscular e reaproximar em particular o músculo reto abdominal quando
este se encontra espaçado pôr uma gravidez (diastese).
Enfim, no acompanhamento operatório, que deverá ser vigilante, utilizando em particular
as possibilidades de drenagem linfática, cinésioplastia estética e hidratação cutânea.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Infiltração adiposa da parede abdominal
plastia com excesso de pele

WWW.CLINICADFL.COM.BR

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Correção pôr lipo-aspiração e mini
abdominal
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Avental cutâneo adiposo.
Aspecto pré-operatório

Correção do avental pôr lipo-aspiração
pôr lipo-aspiração e plastia abdominal

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Avental cutâneo adiposo.
Aspecto pré-operatório. Perfil
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Correção do avental pôr lipo-aspiração e
plastia abdominal. Visto de perfil.
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A cirurgia estética da silhueta
A cirurgia estética do corpo no seu conjunto, mais ao nível da silhueta em particular,
beneficiou-se enormemente do advento da lipo-aspiração, o progresso mais importante em
cirurgia estética dos últimos anos.
Tornou-se possível, graças a essa “endocirurgia “, a retirada praticamente de todos os
lugares do corpo, de acúmulos de desgraciosos de gordura, praticamente sem cicatrizes
visíveis.
O termo lipoescultura pode parecer muito imaginativo, mas não é excessivo em muitos
casos.
A lipo-aspiração pode ser utilizado somente quando a tonicidade da pele garante uma boa
retração dos tecidos, ou associados a outras intervenções como pôr exemplo a plastia
abdominal e o lifting do interior das coxas.
Essas associações técnicas permitiram uma melhora evidente dos resultados obtidos.

A cirurgia estética da silhueta: A lipo-aspiração
Esta intervenção tem pôr objetivo corrigir os excessos adiposos localizados em diferentes
regiões do corpo: culotes, quadril, ventre, interior de coxas, interior de joelhos,
panturrilhas, tornozelos, braço, queixo duplo, oval do rosto.
A indicação cirúrgica tem em conta a infiltração adiposa certa, mas sobretudo das
possibilidades elásticas cutâneas que condicionam a qualidade do resultado.
O cirurgião plástico explicará precisamente à paciente as vantagens e os limites de tal
intervenção.
Antes da intervenção, os exames de laboratório são feitos sistematicamente.
A intervenção pode segundo o caso ser realizado sob anestesia local, anestesia local
aprofundada ou sob anestesia geral.
O tipo de anestesia escolhida depende do número de localizações a serem operadas. A
incisão é pequena (menos de 1 centímetro) e discreta (em uma prega natural, mais
comumente). Uma cânula mobiliza em um primeiro tempo as células adiposas que serão
em seguida aspiradas. A intervenção é relativamente breve (1 hora em média). Um curativo
de contenção é colocado (cinta elástica).
A duração de hospitalização é curta, algumas horas, se se trata de uma anestesia local, um
a dois dias se for uma anestesia geral.
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No acompanhamento operatório, um edema e equimoses aparecem no local das regiões
operadas.
Uma dor que existe à marcha (para os joelhos) e em posição sentada (culote) é atenuada
com analgésicos. As equimoses se reabsorvem em 10 a 15 dias e o edema diminui
progressivamente. O uso de vestes de contenção é aconselhável durante 2 a 3 semanas. O
resultado é visível 4 a 6 semanas após a intervenção. O banho é possível 2 a 3 dias após a
cirurgia.
Um tratamento complementar pôr drenagem linfática permite acelerar a reabsorção do
edema e melhorar o estado circulatório.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Infiltração adiposa do oval do rosto e do
Pescoço em uma mulher jovem

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado pôr lipo-aspiração simples

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Pequeno ventre redondo.
Aspecto pré-operatório
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Resultado pôr lipo-aspiração simples
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Infiltração adiposa importante em homem
Aspecto pré-operatório em perfil.

Resultado após lipo-aspiração e respeito
a regras higieno-dietéticas.
Aspecto pós-operatório em perfil.

Em conclusão, a lipo-aspiração corrige de maneira eficaz e durável os excessos adiposos
desgraciosos localizados em diferentes partes do corpo.
A incisão é discreta e o resultado é evidente após 6 a 8 semanas.
Se elasticidade cutânea é boa, a pele se retrai e conserva uma boa elasticidade. Uma má
elasticidade cutânea se traduzira pôr uma retração insuficiente e a aparição de
irregularidades sobre a pele.
Os recentes progressos em matéria de lipo-aspiração com utilização de cânulas mais
finas autorizam gestos mais superficiais permitindo obter resultados sobre zonas, até
então reputadas como difíceis como a porção anterior da coxa e do oval da face.
A utilização de ultrassom pode igualmente se revelar interessante em certos casos. Seu
objetivo é de fragmentar préviamente uma gordura mais endurecida e facilitar assim
consideravelmente na seqüência a aspiração.
O uso de drenagem linfática, cinésioterapia estética, hidratação cutânea são
particularmente úteis que permitem uma recuperação mais rápida e um respeito à
elasticidade cutânea.
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Por deliberação do
Por deliberação do
Por deliberação do
Concelho Federal de
Concelho Federal de
Concelho Federal de
Medicina é vedada a
Medicina é vedada a
Medicina é vedada a
veiculação de fotos de pré e veiculação de fotos de pré e veiculação de fotos de pré e
pós operatório mesmo que pós operatório mesmo que pós operatório mesmo que
com consentimento dos
com consentimento dos
com consentimento dos
pacientes
pacientes
pacientes

As diferentes regiões onde os excessos adiposos podem eficazmente ser corrigidos pela
lipo-aspiração.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Culote ou esteatometria trocanteriana
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Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado após lipo-aspiração simples
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Infiltração adiposa da face interna das coxas

Resultado após lipo-aspiração da face
interna das coxas e culote

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Depósito gorduroso da face interna
dos joelhos .

Resultado após lipo-aspiração

O lifting do braço
Esta intervenção pode ser indicada quando existe um importante excesso de pele e gordura
na face interna do braço.
A infiltração adiposa é corrigida pôr lipoaspiração e o excesso de pele é ressecado,
deixando uma cicatriz vertical no interior do braço.
Uma informação precisa do desenvolvimento da intervenção, o acompanhamento, e dos
resultados previsíveis, serão feitos quando da primeira consulta.
Antes da intervenção, exames de laboratório serão feitos sistematicamente.
A intervenção é feita sob anestesia local aprofundada ou sob anestesia geral.
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Uma lipoaspiração é efetuada (se necessário) que retira o excesso adiposo, em seguida o
plano cutâneo é corrigido pôr uma incisão sobre a face interna do braço. Um curativo é
feito e mantido pôr alguns dias. A duração de hospitalização é de 24 a 48 horas.
Na seqüência pós-operatória, um edema e equimoses podem aparecer, mas serão
absorvidos progressivamente.
Os fios (quando não são reabsorvíveis) serão retirados em 12 a 15 dias. A cicatriz na face
interna do braço será objeto de controles e cuidados regulares para permitir uma boa
evolução.
Em conclusão, esta intervenção, se ela deixa efetivamente uma cicatriz na face interna
do braço, corrige eficazmente os excessos cutâneos e adiposos inestéticos.
Em geral, esta cicatriz permanecerá visível o que necessitará uma seleção
particularmente rigorosa das indicações operatórias.
Uma boa informação do paciente e um controle regular pós-operatório são necessários
ao bom desenvolvimento da intervenção.
Levando em conta os inconvenientes do lifting do interior do braço, pratica-se cada vez
mais uma intervenção dita de lifting parcial ou mini lifting cuja incisão é ao nível do oco
axilar e o segmento vertical é curto, de menos de 10 centímetros.
Assim é fácil corrigir de maneira satisfatória uma depressão cutânea importante da face
interna do braço praticando ao mesmo tempo uma lipoaspiração.
Portanto o mini lifting do interior do braço pode ter indicações interessantes, mas
convêm precisar bem as modalidades praticadas.

Por deliberação do Concelho Federal de Medicina é vedada a
veiculação de fotos de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Depressão cutânea e o excesso adiposo ao nível dos braços.
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Por deliberação do Concelho Federal de Medicina é vedada a
veiculação de fotos de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Correção pôr lifting do braço e lipoaspiração.

O lifting do interior das coxas
Quando de uma infiltração adiposa, existe uma depressão importante do revestimento
cutâneo, uma lipoaspiração pôr si só não é suficiente e convêm realizar um lifting do
interior das coxas.
Esta intervenção tem pôr objetivo retirar o excesso cutâneo, reduzir o espessamento do
panículo adiposo e fixar o plano superficial ao plano muscular e aponeurótico.
A intervenção é realizada sob anestesia geral ou em certos casos sob anestesia peridural.
Primeiramente é efetuado uma lipoaspiração, reduzindo a infiltração adiposa importante
nesta região.
A incisão é feita na prega inguinal e se prolonga pela prega da nádega.
A quantidade de pele excedente é ressecada e uma fixação é realizada no plano
aponeurótico e muscular.
A cicatriz situada em uma prega natural é relativamente discreta.
Após a intervenção um curativo de contenção (ou uma vestimenta elástica tipo meia-calça)
é colocado e mantida durante alguns dias.
A duração de hospitalização é em média de 48 horas.
Os fios (se não são reabsorvíveis) serão retirados 15 a 18 dias após.
No acompanhamento pós-operatório, um edema ou equimoses podem surgir e
desaparecem progressivamente.
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A marcha deve ser feita precocemente e um tratamento com analgésicos é instituído para
atenuar as eventuais dores que podem surgir principalmente na posição sentada (pelo fato
da localização das cicatrizes).
O banho é possível a partir do 4º ou 5º dia e uma volta ao trabalho no fim de 2 semanas.
Em conclusão, esta intervenção corrige eficazmente a depressão dos tecidos da face
interna das coxas, com uma cicatriz relativamente discreta, situada em uma prega
natural. O uso de contenção elástica é útil, facilitando a seqüência pós-operatória e
melhorando o conforto do paciente.

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos
de pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Depressão cutâneo e infiltração adiposa
da face interna das coxas

Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes

Resultado após lipoaspiração e lifting
do interior das coxas

Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Depressão cutânea e infiltração adiposa
da face interna das coxas
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Resultado após lipoaspiração do interior
e lifting do interior das coxas
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Por deliberação do Concelho Federal de
Por deliberação do Concelho Federal de
Medicina é vedada a veiculação de fotos de Medicina é vedada a veiculação de fotos de
pré e pós operatório mesmo que com
pré e pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Depressão cutânea e infiltração adiposa
importante
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Resultado após lifting do interior das
coxas e lipoaspiração
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A cirurgia estética da calvície
A alopécia seborreica masculina é a mais freqüente das alopécias.
A queda dos cabelos inicia se na região temporal e evolui para traz.
Pôr vezes a alopécia sobrevem na região occipital (tonsura) e se estende para frente.
A queda dos cabelos pode ser precoce e brutal ou ao contrário se instala progressivamente
em vários anos.
A cirurgião plástico deverá ter em conta os diferentes elementos (topografia, evolutividade,
perfil psicológico do paciente) para propor uma ou várias técnicas que se revelam eficazes
na correção dessas alopécias.

A cirurgia estética da calvície
Os enxertos de cabelos: esta intervenção é praticada sob anestesia local. Os enxertos
circulares ou fusiformes são retirados da região occipital do couro cabeludo.
Esta retirada é efetuada com a ajuda de um bisturi circular (punch) e o número de enxertos
dependerá da importância da calvície.
Uma vez a intervenção feita, um curativo é colocado e mantido pôr 24 horas e tem o papel
de proteger o enxerto. O banho e a lavagem dos cabelos são possíveis rapidamente.
O crescimento dos cabelos no enxerto se efetua lentamente, em 3 a 4 meses em média. É
necessárias várias sessões operatórias para obter um resultado satisfatório nas alopécias
extensas. Estas sessões são espaçadas em 1 mês.
O progresso realizado nesta área permite efetuar segundo o caso mini enxertos, que dá um
resultado mais natural.
-

A redução da tonsura: esta técnica tem pôr objetivo diminuir a superfície da zona de
alopécia e permite reduzir o número de enxertos necessários para a cobertura
satisfatória.

Realizada sob anestesia local, a redução tonsural é muito útil nas calvícies masculinas
muito extensas, mas também nas alopécias cicatriciais e pós-traumáticas. É possível
praticar duas pôr vezes 3 reduções tonsurais separadas pôr 2 meses em média. O desenho
da exérese dependerá da topografia da alopécia. Estas intervenções, que permitem a cada
vez retirar uma superfície de pele de aproximadamente 3 centímetros de largura pôr 15
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centímetros de comprimento, reduzindo desta maneira o número de enxertos necessários e
constituindo um tratamento complementar útil e eficaz contra a calvície.
-

As rotações de couro cabeludo: o princípio desta intervenção é de preparar um
enxerto longo e transporta-lo (rotação) para a região calva.

Esta técnica apresenta a vantagem de aportar uma estrutura tissular com grande densidade
de cabelos, imediatamente visível, já que não há rotura do ciclo capilar e restabelecer um
aspecto natural de implantação capilar.
O desenho deste enxerto utilizado depende da topografia da alopécia e da superfície da
zona a ser coberta.
Segundo o caso, esta intervenção pode ser realizada em 1, 2 ou 3 tempos operatórios.
Segundo os casos, 1 ou 2 enxertos podem ser necessários. Estas intervenções são mais
freqüentemente realizadas sob anestesia local.
A técnica de expansão tissular:
O princípio desta técnica é de distender préviamente a zona cabeluda, aumentando assim
sua superfície, para permitir em seguida cobrir uma zona de alopécia. Dois tempos
operatórios são necessários, realizados sob anestesia geral.
No curso da primeira intervenção, o dispositivo de expansão tissular é colocado sob a zona
cabeluda. Sessões de preenchimento do dispositivo tem lugar em seguida a cada dez dias.
Quando a distensão obtida é suficiente (4 a 6 semanas mais tarde) o segundo tempo
cirúrgico é feito e a região cabeluda distendida, pela sua grande superfície, vem recobrir a
zona alopécica. Esta intervenção é sobretudo utilizada para as alopécias cicatriciais e seu
inconveniente é de induzir uma deformação durante a duração do tratamento, ligada ao seu
volume.
Esta técnica é igualmente utilizada para certas calvícies seborreicas e pode facilitar a
técnica dos enxertos clássicos.
Em conclusão, se a cirurgia plástica dispõe efetivamente de um conjunto de
possibilidades terapêuticas para tratar uma alopécia definitiva, a micro implantação
capilar, ou enxerto cabelo a cabelo, revelou ser a técnica mais freqüentemente praticada
e são estas que dão um resultado mais natural. Se a redução tonsural é um bom
complemento, a técnica de enxertos pôr rotação é mais raramente usada assim como a
expansão tissular.
É possível, no curso de uma sessão feita sob anestesia local, de corrigir de maneira
muito satisfatória uma alopécia importante. Os resultados obtidos, pelo seu aspecto
natural, explica a grande freqüência destas intervenções.

WWW.CLINICADFL.COM.BR

60

CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA

Por deliberação do Concelho
Por deliberação do Concelho
Federal de Medicina é vedada Federal de Medicina é vedada
a veiculação de fotos de pré e
a veiculação de fotos de pré e
pós operatório mesmo que com pós operatório mesmo que com
consentimento dos pacientes
consentimento dos pacientes

Correção de uma alopécia pela utilização combinada de diferentes técnicas.
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A medicina estética
A medicina estética é uma entidade à parte. Ela se inscreve dentro do prolongamento da
cirurgia estética tornando-se um complemento natural.
Ela permite de fato numerosos cuidados eficazes em manutenção, antes ou após uma
intervenção cirúrgica.
A medicina estética cobre um vasto campo e o papel do cirurgião plástico será o de
aconselhar a paciente e de orientar para tal ou tal indicação.
No rosto, vitaminoterapia e micro peeling, feitas de maneiras regulares, melhoram a
qualidade da pele e retardam a aparição de rugas.
Elas são assim um complemento eficaz ao lifting cervico-facial.
O tratamento de rugas utiliza a mesma técnica já descritas e os produtos numerosos, botox,
hyladerm, dermalive, .... corrigem eficazmente as rugas e sem riscos de alergia.
A técnica pôr injeção de gordura permite cobrir as rugas mais profundas.
Para o corpo, a mesoterapia revela-se um complemento eficaz à lipoaspiração e permite de
um lado a durabilidade do resultado e de outro lado a melhora da qualidade da pele.
O aspecto celulítico encontra dessa maneira uma possibilidade terapêutica na mesoterapia.
A nutrição e os conselhos dietéticos fazem parte desta mesma atitude. Assim os conselhos
serão dados antes ou após uma intervenção para melhorar as regras higieno-dietéticas e
permite uma estabilidade dos resultados obtidos. Em matéria de nutrição, a dieta protéica,
bem aconselhada dá excelentes resultados.
Bem evidentemente, conselhos e tratamentos eficazes no que concerne a acne, suas
seqüelas e de uma maneira geral as manchas pigmentares do rosto podem ser dadas.
Os lasers tornaram-se uma ferramenta terapêutica quotidianamente utilizada em medicina
e em cirurgia estética. Sua diversidade permite uma eficácia múltipla: o laser CO 2 trata de
maneira eficaz as rugas, os lasers a pulsos coloridos tratam manchas pigmentares e existem
lasers específicos para epilação durável.
A cosmetologia estética:
Neste campo também os progressos são numerosos e eficazes no contexto de um
tratamento global do visual estético.
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A drenagem linfática provou depois de longo tempo sua eficácia na seqüência de uma
lipoaspiração permitindo assim uma reabsorção do edema e um melhor conforto no pósoperatório.
A dermo-pigmentação ou maquiagem definitiva, permite sublinhar uma sobrancelha,
maquiar as pálpebras ou desenhar o contorno da boca.
Da mesma maneira, é possível atenuar a visibilidade de certas cicatrizes notadamente em
torno da aréola na plastia mamária, clareamento das cicatrizes hiperpigmentadas ou ao
contrário atenuar áreas despigmentadas.
A dermo-pigmentação pode igualmente mascarar as cicatrizes de lifting ou mesmo
desenhar uma aréola quando de uma reconstrução do seio.
A epilação pelo laser revela ser igualmente um progresso significativo. É possível de
maneira simples, indolor em uma, duas ou três sessões obter uma epilação
permanentemente dentro de condições de segurança e fidelidade. Esta técnica vem
progredindo cada vez mais tornou-se uma referencia para a epilação.
A cinésioterapia estética:
A cinésioterapia se integra à equipe de estética e aporta possibilidades interessantes. A
drenagem linfática efetuada segundo uma técnica específica intervêm melhorando a
circulação pela absorção do edema e tonificação da pele. Drenagem linfática e
lipoaspiração estão intimamente ligadas.
A pressoterapia com ajuda de botas de compressão intermitente tem também eficácia
melhorando a circulação dos membros inferiores. Técnica simples e repetitiva, favorece
uma rápida absorção do edema dos membros inferiores.

WWW.CLINICADFL.COM.BR

63

CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA

A cirurgia dermatológica
Certas lesões da pele devem ser cirurgicamente retiradas, algumas vezes pôr razões
estéticas outras vezes pôr razões médicas.
Entre estas lesões, algumas são benignas (verrugas, fibromas, cistos sebáceos...), outras
podem ser suspeitas (nevos que sofreram uma modificação traumática ou espontânea, com
aumento de extensão ou mudança de coloração ...). Pode igualmente tratar-se de lesões
com tendência expansiva (epiteliomas cutâneos).
Na grande maioria dos casos, estas intervenções são feitas sob anestesia local.
Quando a lesão é pequena, uma exérese é feita em fuso em torno da lesão, sendo substituída
pôr uma cicatriz linear.
Se a lesão é muito grande dentro de certas localizações, artifícios de cirurgia plástica são
necessárias (plastia em “Z”, “LLL”, retalhos de rotação) para permitir uma cicatrização de
melhor qualidade.
A lesão retirada é sistematicamente endereçada a um laboratório de anatomopatologia para
ser analisada.
Os fios são retirados em média entre o 6º e o 12º dia e a cicatrização será regularmente
observada.
O papel do cirurgião plástico é então de retirar na totalidade estas lesões cutâneas para
evitar uma recidiva e utilizar diferentes técnicas para obter um melhor resultado sobre o
plano estético.
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O tratamento das cicatrizes
Quando uma cicatriz é de boa qualidade, ela é suave, linear, indolor e de pigmentação
próxima da pele que a envolve. A evolução de uma cicatrização nem sempre é assim
satisfatória, e é possível observar cicatrizes largas e deiscência, cicatrizes grossas e
hipertróficas ou cicatrizes retrateis e aderentes. Em certos casos, mais difíceis de tratar, são
os quelóides, grossos, duros, sensíveis.
O retoque cirúrgico:
Realizado mais comumente sob anestesia local, ela tem pôr objetivo retirar a antiga cicatriz
e substituí-la pôr uma outra cicatriz cuja a evolução será regularmente acompanhada. Para
obter um melhor aspecto estético, a cirurgia plástica modificará a forma e a orientação da
cicatriz de maneira adaptar a sua localização. Diferentes plastias podem ser utilizadas
(plastia em “Z”, em “W”, em “LLL” ...) que levam a uma sutura sem tensão permitindo
uma melhor cicatrização.
O mais comum é uma sutura intradérmica , que evita os aspectos desgraciosos . O paciente
será revisto à intervalos regulares para completar se necessário a reprise da cicatriz pôr
tratamentos clínicos. A evolução da cicatriz passa espontaneamente pôr uma fase
inflamatória (2º -3º mês) que regride progressivamente. O aspecto definitivo é visível em
média 1 anos após a intervenção.
A dermabrasão:
Ela pode melhorar pôr vezes o aspecto de certas cicatrizes superficiais. A dermabrasão é
um polimento ou desbastamento, efetuado superficialmente sobre a pele para aplanar os
diferentes relevos. Esta técnica simples é realizada sob anestesia local na maioria das vezes
e não necessita de hospitalização.
Ela é eficaz sobre certas cicatrizes (seqüelas de acne) e certas rugas, notadamente as
pequenas rugas labiais.
Após a dermabrasão, um curativo é colocado no local e mantido pôr 48 horas e depois disso
cuidados personalizados são prescritos.
A massagem de cicatrizes e a compressão continua:
A massagem, a compressão continua pôr um curativo adaptado ou vestimentas elásticas da
cicatriz exercer pressão que permitem acelerar o processo natural de involução cicatricial .
Duchas filiformes sob forte pressão podem ter efeito análogo.
O tratamento das cicatrizes fazem, em soma, o uso destas várias técnicas combinadas. O
cirurgião plástico proporá, para cada caso, a seqüência terapêutica que parecer melhor
adaptada.
Injeção de corticóides dermotrópicos:
Esta injeção é efetuada dentro da cicatriz e necessita 2 a 3 sessões espaçadas de 2 a 3 meses.
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A dermo-pigmentação:
A dermo-pigmentação ou tatuagem de cicatrizes permite reencontrar uma coloração
vizinha da pele normal. Ela é particularmente eficaz em certas localizações: couro
cabeludo, lábios, aréolas.
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