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Desafio

O desafio de participar de uma equipe esportiva é uma das experiências mais 

gratificantes para o médico do esporte e do exercício. Nesta edição, o tema é 

discutido em artigo da Dra. Renata R. T. de Castro, que coordena o Laboratório 

de Fisiologia do Exercício do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 

(INTO). O foco do texto, que é a orientação prática para a primeira viagem do 

especialista, completa-se com informações importantes e úteis para o ortopedista 

que inicia a carreira como médico de equipe de alta performance.

Mensurar o risco da cirurgia ortopédica em paciente saudável é a razão de ser 

do artigo do Dr. Ronaldo Franklin de Miranda, que destaca a importância da ava-

liação clínica pré-operatória e classifica os riscos de acordo com a possibilidade 

de complicações cardiológicas.

A edição é finalizada com a segunda parte do artigo “A importância da cirurgia 

plástica reparadora no tratamento dos traumatismos graves dos membros supe-

riores”, desta feita com relatos de casos.

Dr. Sérgio Vianna

Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia
e Ortopedia (INTO);  chefe do Grupo de Pé e Tornozelo do INTO, Rio de Janeiro
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Risco cirúrgico para cirurgia 
ortopédica no indivíduo saudável

Ronaldo Franklin de Miranda
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); Coordenação de Ensino e 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Serviço de Cardiologia do 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). 

avaliação clínica pré-operatória deve ser feita 
objetivando atingir o binômio cirurgião/paciente 
de forma que a segurança do procedimento não 
seja comprometida. Exames complementares 

que proporcionem informações úteis devem ser rea-
lizados o mais rapidamente possível, evitando gastos 
com exames desnecessários.

A classificação da cirurgia como de risco alto, inter-
mediário ou baixo é feita de acordo com sua possibili-
dade de complicações cardiológicas(1). Os procedimentos 
de alto risco são aqueles em que se espera um risco de 
evento cardiológico superior a 5%; os de risco intermedi-
ário, de até 5%; e os de risco baixo, de até 1% (Tabela). A 
cirurgia ortopédica usual é considerada de risco interme-
diário, com exceção de revisão de artroplastia de quadril 
e joelho e vertebroplastias, nas quais existe grande perda 
volêmica. Não podemos deixar de enfatizar que peque-
nos procedimentos, como artroscopia e algumas cirurgias 
de mão, apresentam pouco risco de eventos. Salermo et 
al.(2), ao realizarem uma análise retrospectiva de cerca de 

300 cirurgias ortopédicas, descrevem risco cardiológico 
em torno de 4% nas cirurgias eletivas e 12% nas de ur-
gência. O risco médio encontrado por eles foi de 5,7%. 
No Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
(INTO), Novais et al. descrevem incidência de 5,5% de 
complicações cardiológicas em pacientes operados entre 
janeiro de 2001 e setembro de 2002. Mais de 90% dos 
pacientes tratados na unidade de terapia do INTO são 
provenientes do centro cirúrgico, ou seja, a maioria das 
complicações ocorre no período peroperatório.

A prevalência de doença cardiovascular (DCV) no 
Brasil, aliada a um aumento na longevidade entre os bra-
sileiros, faz com que grande percentual dos indivíduos 
que vão se submeter a uma cirurgia ortopédica possa 

C i r u r g i a
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Tabela – Risco de eventos cardíacos 

Risco alto (> 5%) Risco intermediário (1%-5%)
Grandes cirurgias de emergência, especialmente em idosos Endarterectomia carotídea

Cirurgia aórtica e outras vasculares maiores Cirurgia intraperitoneal e intratorácica

Cirurgia vascular periférica Cirurgia ortopédica

Cirurgias prolongadas em que se antecipam grandes

mobilizações de fluidos e/ou perdas sangüíneas

Cirurgia de próstata

Risco baixo (< 1%)
Procedimentos endoscópicos Cirurgias superficiais

Cirurgia de catarata Cirurgia de mama

Testes pré-operatórios adicionais são quase

sempre desnecessários
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apresentar uma alteração cardiológica no seu exame pré-
operatório, fazendo com que a triagem cardiológica ocu-
pe importância ímpar no risco cirúrgico. Para quantificar 
a necessidade de maior investigação cardiológica deve-se 
partir da história clínica trazida pelo paciente, junto com 
os dados encontrados na sua avaliação clínica. Este artigo 
visa descrever quais exames complementares pré-opera-
tórios necessitam ser solicitados para a cirurgia ortopé-
dica do indivíduo saudável.

Avaliação laboratorial padrão
Todo paciente que for ser submetido a uma cirurgia 

ortopédica deve sê-lo também aos seguintes exames la-
boratoriais:

• hemograma com contagem de plaquetas – indiví-
duos com anemia sintomática devem receber transfusão 
de concentrado de hemácias(3) (grau de recomendação I, 
nível de evidência D). Aqueles com hemoglobina abaixo 
de 7 g/dl em quadro de anemia aguda também devem 
receber a transfusão (grau de recomendação I, nível de 
evidência A). Nos casos em que o paciente é idoso (mais 
de 65 anos), portador de doença coronariana estável e in-
suficiência ventricular esquerda, a reposição deve ser feita 
de forma mais liberal, com individualização do caso con-
forme o tipo de cirurgia.  Apesar da tendência de manter 
o hematócrito (Ht) em 30% e a hemoglobina em 10 g/dl, 
vale ressaltar que esses números não são estáticos e de-
vem sempre ser individualizados;

• glicemia em jejum – o diagnóstico de diabetes faz 
com que a possibilidade de complicações pós-operatórias 
seja maior em relação aos não-diabéticos; 

• creatinina – a concentração sérica em indivíduos 
normais é praticamente constante, apresentando varia-
ção em relação ao sexo e ao volume de massa muscu-
lar. O diagnóstico de insuficiência renal é de fundamental 
importância, pois portadores de creatinina > 2 mg/dl(4) 
apresentam maior mortalidade peroperatória;

• tipo sangüíneo e fator Rh – todo paciente deve fazer 
a sua classificação sangüínea, para que o banco de sangue 
seja avisado caso haja necessidade de transfusão;

• tempo de atividade de protrombina (TAP) e tem-
po de tromboplastina parcial ativada (TTPA) – o TTPA 
avalia defeitos da via intrínseca da coagulação, podendo 
constatar a deficiência dos fatores VIII, IX, XI e XII. Pode-

se apresentar alterado também quando ocorre compro-
metimento da via final comum (X, V, II e I). O achado de 
TTPA prolongado na presença de TAP normal indica a 
possível deficiência dos fatores XII, XI, IX e VIII. Ao con-
trário, TTPA normal na presença de TAP prolongado indi-
ca comprometimento do fator VII. Quando ambos (TTPA 
e TAP) estão alterados, há comprometimento da via final 
comum, ou seja, dos fatores X, V, II e I. Já ambos normais 
indicam pacientes sem alterações ou comprometimento 
do fator XIII. Deve ser averiguado se já houve extração 
dentária com sangramento prolongado. A existência de 
história clínica prévia torna indispensável a realização do 
coagulograma completo;

• urinocultura – a colheita de urina para urinocultu-
ra deve ser feita sempre nos candidatos a material de 
síntese, principalmente na colocação de próteses (como 
cirurgias de joelho, ombro e quadril);

• teste de gravidez – todas as mulheres em idade fér-
til (13-45 anos) também devem ser submetidas a exame 
imunológico de gravidez.

Eletrocardiograma
O eletrocardiograma deve ser feito em todo pacien-

te do sexo masculino assintomático com idade igual ou 
superior a 45 anos e mulheres com idade superior a 55 
anos ou que apresentem mais de dois fatores de risco 
para doença coronariana.

Aos indivíduos com idade menor que 45 anos, é indica-
do se houver referência a qualquer doença cardiológica.

Raios X de tórax
O American College of Physicians (ACP, 2006), na sua 

diretriz para avaliação do risco pré-operatório(5), enfatiza 
a necessidade de realizar raios X (RX) de tórax no pré-
operatório apenas nos pacientes que apresentam risco 
de desenvolver complicações pulmonares: presença de 
doença pulmonar prévia, como asma brônquica, enfisema 
ou tabagismo; cirurgias que usam o tórax como acesso 
(como as para escoliose) e procedimentos na cavidade 
abdominal superior. Apesar disso, muitos médicos con-
tinuam solicitando RX de tórax de forma rotineira para 
qualquer tipo de cirurgia. Poucos estudos analisaram as 
alterações no RX de tórax e a presença de complicações 
pulmonares.

C i r u r g i a
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No INTO a rotina é a realização de RX de tórax nos 
seguintes casos: politraumatizados; cirurgias de coluna 
cervicotorácica; idosos (idade ≥ 60 anos); tabagistas com 
mais de 50 anos; doenças referidas ou sintomas evidentes 
envolvendo o aparelho respiratório. Com essa estratégia 
evitamos a tradicional solicitação de RX de tórax para 
todos.

História clínica
A história clínica é o ponto de partida para avaliar a 

necessidade de exames complementares minuciosos no 
pré-operatório. A anamnese deve ser feita com ênfase na 
existência de co-morbidades que possam aumentar o ris-
co cirúrgico, como história de hipertensão arterial, diabe-
tes ou coronariopatia. Devem ser feitas perguntas sobre 
cirurgias prévias, alergias e intolerância medicamentosa. 
O exame clínico deve ser completo, e a inexistência de 
doenças, ressaltada.

As complicações cardiológicas observadas em uma 
cirurgia são devidas à possibilidade de desenvolvimento 
de infarto agudo do miocárdio (IAM), crise hipertensiva, 

arritmias ventriculares malignas e insuficiência ventricular 
esquerda (edema agudo de pulmão). A doença coronaria-
na pode ser avaliada por meio de diferentes exames, en-
tretanto a história clínica é o principal instrumento para 
seu diagnóstico. A avaliação da capacidade funcional de 
um indivíduo pode ajudar na previsão da probabilidade de 
doença coronariana e na determinação do risco cirúrgico 
cardiológico.

O surgimento de eventos está relacionado com o tipo 
de cirurgia, cujo risco está estratificado na Tabela.

Conclusão
O risco cirúrgico deve ser visto sempre como con-

seqüência de uma consulta clínica. O fato de ser subme-
tido a uma cirurgia não coloca o paciente numa situação 
especial em que exames especiais necessitarão ser fei-
tos. Toda avaliação deve levar em conta a história clínica 
colhida e o porte da cirurgia a ser realizada. Algumas 
cirurgias de pequeno porte podem ser feitas após uma 
boa história clínica e um exame clínico minucioso, sem 
exames complementares.
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O papel do médico em uma 
equipe esportiva: guia prático para 
a primeira viagem do especialista

Renata R. T. de Castro
Coordenadora do Laboratório de Fisiologia do Esforço do Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia (INTO)

M e d i c i n a
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articipar de uma equipe esportiva é uma das ativi-
dades mais desafiadoras vivenciadas por um médi-
co do esporte. À primeira vista, viajar com a tarefa 
de cuidar da saúde de um grupo de atletas jovens 

e saudáveis pode parecer extremamente tentador e, até 
mesmo, sinônimo de turismo gratuito. Entretanto o papel 
do médico de equipe vai muito além da atenção às lesões 
relacionadas com a prática esportiva. Na maior parte das 
vezes, a experiência como médico do esporte é tão gra-
tificante quanto exaustiva. Considerando que um número 
crescente de ortopedistas vem se especializando em me-
dicina do esporte, o objetivo deste artigo é apresentar al-
gumas informações úteis, principalmente para aqueles que 
iniciam sua carreira como médicos de equipes esportivas.

Antes de embarcar
O preparo correto para a viagem é a chave de uma 

temporada de sucesso para o especialista. O objetivo nessa 
fase é a redução de riscos. Assim, é essencial conhecer as 
pessoas que estarão sob seus cuidados durante a viagem. 
Lembre-se de que, além de atletas, uma delegação espor-
tiva compõe-se também de profissionais (dirigentes, téc-
nicos, entre outros) cuja saúde na maioria das vezes não 
é tão boa quanto a dos atletas. Conhecer pessoalmente 
todos os membros da delegação costuma ser inviável, e 
uma forma simples de resolver essa questão é enviar um 
questionário que inclua questões sobre doenças crônicas 
(asma, hipertensão, rinite etc.), alergias, autorização para 
uso de substâncias proibidas, lesões prévias, uso regular de 
medicamentos e suplementos. É essencial ter acesso a tais 
informações com certa antecedência.

Vale lembrar que atletas necessitam de autorização 
para uso de substâncias proibidas quando competem ofi-

cialmente. Essa autorização deve ser solicitada à federação 
internacional da modalidade pelo menos 21 dias antes da 
competição. Atleta e médico deverão ter cópias da autori-
zação, evitando problemas com o controle de doping.

Não podemos esquecer as particularidades da moda-
lidade esportiva praticada pela equipe. Enquanto algumas 
necessitam basicamente de atendimento traumatortopédi-
co, em outras a demanda clínica costuma ser muito maior. 
Assim, é importante que o médico esteja familiarizado com 
a modalidade que está acompanhando.

O local onde a equipe estará hospedada e competindo 
também merece atenção. Informe-se sobre a previsão do 
tempo no período da competição. A prática de atividades 
ao ar livre poderá indicar a necessidade de filtro solar e/ou 
repelentes de mosquitos. Também é aconselhável ter cor-
ticóides tópicos à disposição, no caso de algum contato 
com plantas ou animais que gerem reações alérgicas locais. 
Informe-se sobre a qualidade da água e da comida que es-
tarão disponíveis no local.

As exigências de vacinação variam muito entre os países. 
Solicite que todos os membros da equipe portem seus certi-
ficados internacionais de vacinação. Sobre esse tema, a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) publicou um guia muito útil 
que merece ser consultado (http://www.who.int/ith/en/).

Finalmente, peça informações a respeito da disponibili-
dade de atenção médica na competição. Lembre-se de que, 
na maioria das vezes, apenas os atletas têm direito a esses 
serviços. Nesse caso é importante que todos os membros 
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da delegação tenham algum seguro de saúde válido no país 
onde será realizada a competição.

O que levar
Foge ao escopo deste artigo descrever todos os medi-

camentos que devem ser levados. Entretanto, algumas dicas 
podem ser úteis no momento de decidir o que ter em seu 
poder.

Alguns itens podem ser necessários ainda no aero-
porto ou no avião. Além disso, não são raros os casos de 
bagagens extraviadas em viagens internacionais. Lembre-se 
também de que a aquisição de medicamentos no exterior 
geralmente exige prescrição de médico local. Assim, apesar 
de pouco confortável, é interessante levar alguns itens es-
senciais em sua bagagem de mão (Tabela).

As funções do médico de equipe
A principal função do médico de equipe é fazer parte 

da equipe, sendo o mais participativo e acessível possível. 
É óbvia a responsabilidade do médico no atendimento a 
quaisquer questões de saúde que surjam durante a viagem. 
Entretanto, sua atuação não está limitada a esse campo. 
Assim, ele poderá auxiliar, por exemplo, nas avaliações fi-
siológicas e antropométricas dos atletas e na orientação 
quanto à alimentação.

Quando acaba sua responsabilidade
Ao contrário do que possa parecer, a atuação do mé-

dico de equipe não acaba no retorno a casa. Mesmo que 
todas as ações preventivas sejam efetuadas, eventualmente 
alguns membros da delegação ainda necessitarão de seus 
cuidados, incluindo pessoas que sofrem de doenças crônicas, 
aquelas que apresentam algum tipo de doença nas primeiras 
semanas após o retorno para casa, as expostas a infecções 
durante a viagem e pessoas que permaneceram mais de três 
meses em um país subdesenvolvido (OMS).

Um relatório contendo todas as situações encontradas 
durante a viagem, os atendimentos realizados, os pontos po-
sitivos e negativos, bem como uma descrição detalhada de 
todo o material utilizado, deverá ser realizado o quanto an-
tes após seu retorno. Esse relatório será extremamente útil 
para suas próximas participações como médico de equipe.

Conclusão
A presença do médico de equipe tornou-se imprescin-

dível nos últimos anos. Cada vez mais, técnicos e atletas 
concordam com a importância da participação do médico 
em uma equipe que obtém boa performance esportiva. Fa-
zer parte de uma equipe esportiva é uma tarefa fascinan-
te, entretanto cada competição apresenta novos desafios, 
para os quais o especialista deve estar preparado.
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Tabela – Sugestão de itens para a bagagem de mão

Equipamentos
Estetoscópio

Esfigmomanômetro

Termômetro

Otoscópio

Material para curativos (kits de sutura não podem ser
levados na bagagem de mão)

Medicamentos
Analgésicos

Antibióticos

Antiácidos

Antieméticos

Antidiarréicos

Broncodilatadores

Colírio

Solução tópica para otalgia

Anti-hipertensivos

Nitrato
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A importância da cirurgia plástica 
reparadora no tratamento dos traumatismos 
graves dos membros superiores – parte 1I

Pedro Bijos
Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora e Microcirurgia do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); membro titular da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)

João Recalde Rocha
Chefe substituto do Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora e Microcirurgia do INTO; 
membro titular da SBCP

Rudolf Kobig
Assistente do Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora e Microcirurgia Reconstrutiva 
do INTO

Marcelo Jorge Ribeiro Machado
Assistente do Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora e Microcirurgia Reconstrutiva do INTO

Figura 1 • Pré-operatório de fratura exposta IIIC do membro superior 
esquerdo produzida por PAF de grosso calibre

Caso 1
Paciente com fratura exposta IIIC do membro supe-

rior esquerdo produzida por projétil de arma de fogo 
(PAF) de grosso calibre atendido em urgência retarda-
da. Procedeu-se inicialmente a amplo desbridamento e 
fixação óssea externa. No segundo tempo foi realizada 
fixação óssea definitiva com placa de reconstrução e 
enxertos ósseos autólogo e homólogo, tenorrafias, neu-
rorrafias e cobertura cutânea com transplante livre do 
músculo grande dorsal, além de enxertia de pele sobre o 
músculo transplantado (Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Figura 3 • Músculo grande dorsal transplantado para cobertura da extensa 
perda cutânea

Figura 4 • Fixação óssea definitiva (artrodese do punho) com placa de 
reconstrução

C i r u r g i a
o r t o p é d i c a

Figura 2 • Após amplo desbridamento e fixação óssea provisória

Relato de casos
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Caso 2
Paciente com fratura exposta IIIC do membro supe-

rior esquerdo (MSE) em acidente de trânsito. Na urgên-
cia foram feitos amplo desbridamento, enxerto do nervo 
mediano, tenorrafias, estabilização das fraturas com fixa-
ção externa e cobertura cutânea com transplante livre 
do músculo grácil e enxertia de pele sobre o músculo 
transplantado (Figuras 7,  8,  9, 10 e 11).

Figura 5 • Resultado final a longo prazo mostrando a cobertura cutânea e 
alguma flexão dos dedos

Figura 6 • Resultado final a longo prazo mostrando a cobertura cutânea e 
a extensão dos dedos

Figura 7 • Pré-operatório de fratura exposta IIIC do membro superior 
esquerdo em acidente de trânsito

Figura 8 • Reconstrução do nervo mediano com enxerto de nervo na 
urgência

Figura 9 • Pós-operatório recente mostrando o enxerto de pele bem inte-
grado sobre o transplante livre do músculo grácil e a fixação externa

Figura 10 • Resultado final a longo prazo mostrando a boa cobertura cutâ-
nea e a flexão dos dedos

Figura 11 • Resultado final mostrando a cobertura cutânea e a extensão 
dos dedos
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Caso 3
Paciente com fratura exposta IIIC do MSE em aciden-

te com máquina industrial foi submetido, na urgência, a 
amplo desbridamento, seqüestrectomia da porção distal 
do rádio, estabilização óssea com fixação externa, cober-
tura cutânea com transplante livre do músculo grande 
dorsal e enxertia de pele sobre o músculo transplantado. 
Num tempo posterior (seis meses ) foi feita reconstru-
ção da porção distal do rádio com transplante de fíbula 
vascularizada com artrodese ao nível do punho (Figuras 
12, 13, 14, 15 e 16).

Figura 12 • Pré-operatório de uma fratura exposta IIIC do membro supe-
rior esquerdo em acidente com máquina industrial

Figura 13 •  Aspecto radiológico do pré-operatório do mesmo paciente

Figura 14 • Resultado após seis meses do primeiro tempo cirúrgico (se-
qüestrectomia da porção distal do rádio, cobertura com transplante do 
grande dorsal e fixação óssea externa)

Figura 15 • Resultado final a longo prazo depois de reconstrução do rádio, 
boa função da flexoextensão dos dedos e boa cobertura cutânea

Figura 16 • Resultado final da artrodese radiocárpica com transplante de 
fíbula vascularizada

C i r u r g i a
o r t o p é d i c a
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Caso 4
Paciente com fratura exposta IIIC do membro 

superior direito (MSD) em acidente de trânsito foi 
submetido, na urgência, a amplo desbridamento, se-
qüestrectomia, artroplastia por ressecção, cobertura 
cutânea com transplante livre do músculo grande dor-
sal e enxertia de pele sobre o músculo transplantado 
(Figuras 17, 18, 19, 20 e 21).

Figura 17 • Pré-operatório de uma fratura exposta IIIC do membro supe-
rior direito em acidente de trânsito com destruição da articulação do 
cotovelo e extensa perda cutânea

Figura 18 • Radiografia pré-operatória que mostra a destruição dos ossos 
do cotovelo

Figura 20 • Pós-operatório imediato depois de cobertura cutânea com 
transplante do grande dorsal e fixação externa do cotovelo

Figura 19 • Radiografia pós-operatória a longo prazo depois de artroplastia 
por ressecção dos ossos do cotovelo

Figura 21 • Pós-operatório a longo prazo mostrando alguma flexoextensão 
do cotovelo

C i r u r g i a
o r t o p é d i c a
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Caso 5
Paciente com extensa perda cutânea associada a lesão 

nervosa e tendinosa ao nível do terço distal do antebraço 
esquerdo em acidente com máquina agrícola foi subme-
tido, na urgência, a neurorrafia, tenorrafias e cobertura 
cutânea com transplante livre do retalho cutâneo ante-
braquial radial (Figuras 22 e 23).

Figura 22  • Perda cutânea do terço distal do antebraço com lesões nervo-
sa e tendinosa em acidente com máquina agrícola

Figura 23  • Resultado final a longo prazo mostrando o resultado da boa 
cobertura cutânea

Caso 6

Paciente com extensa lesão na mão direita, fraturas 
múltiplas, desvascularização do polegar, lesões nervosa 
e tendinosa, além de extensa perda cutânea, foi subme-
tido, na urgência, a fixação das fraturas, tenorrafias, neu-
rorrafias e revascularização do polegar. Depois de uma 
semana foi feita a cobertura cutânea com um transplan-
te livre do retalho cutâneo antebraquial radial (Figuras 
24, 25, 26, 27 e 28).

Figura 24 • Pré-operatório de grave lesão da mão direita com desvasculari-
zação do polegar, lesões nervosa e tendinosas e extensa perda cutânea

Figura 25 • Pós-operatório imediato após revascularização do polegar, te-
norrafias, neurorrafias e fixação óssea

Figura 26 • Retalho antebraquial dissecado no antebraço antes de ser 
transplantado

Figura 27 • Resultado final a longo prazo mostrando a boa cobertura cutânea

Figura 28 • Resultado final a longo prazo mostrando a apreensão dos dedos

C i r u r g i a
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Caso 7
Paciente com extensa perda cutânea do dorso da mão 

esquerda e lesão dos tendões extensores em acidente de 
carro foi submetido, na urgência, a amplo desbridamento, 
reconstrução dos tendões extensores com enxerto de 
tendão, cobertura cutânea com transplante livre do mús-
culo grande dorsal e enxertia de pele sobre o músculo 
transplantado (Figuras 29, 30, 31 e 32).

Figura 29 • Pré-operatório de extensa perda cutânea do dorso da mão 
esquerda associada a lesões tendinosas

Figura 30 • Transoperatório onde vemos o músculo sobre o leito e os 
enxertos tendinosos sobre o músculo, que será dobrado sobre si mes-
mo, evitando a aderência dos tendões, que ocorreria caso fosse feito 
diretamente sobre o dorso da mão

Figura 31• Resultado final a longo prazo mostrando a boa função da exten-
são dos dedos e a cobertura cutânea adequada

Figura 32 • Resultado final a longo prazo mostrando a boa flexão dos dedos

Caso 8
Paciente com extensa perda cutânea do terço distal 

do antebraço e região palmar com fraturas múltiplas as-
sociadas a lesões nervosa, vascular e tendínea em aciden-
te de trânsito (atropelamento) foi submetido, na urgência, 
a amplo desbridamento, fixação das fraturas, tenorrafias, 
neurorrafias e cobertura cutânea com um transplante li-
vre do retalho cutâneo antebraquial radial (Figuras 33, 
34, 35, 36 e 37).

Figura 33 • Pré-operatório de extensa perda cutânea associada a lesões 
tendinosa, ósseas e nervosas

Figura 34 • Desbridamento inicial antes do reparo das lesões

C i r u r g i a
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Figura 35 • Retalho cutâneo antebraquial desenhado sobre o antebraço 
antes de ser transplantado

Figura 36 • Resultado final após seis meses mostrando o bom resultado 
da cobertura cutânea

Figura 37  • O mesmo caso visto de perfil

Conclusão
A nossa opinião é que as reconstruções devem ser feitas 

o mais precocemente possível, independente do tipo de co-
bertura cutânea (retalho muscular ou cutâneo).  Ao mesmo 
tempo, as reparações tendinosas, vasculares e nervosas tam-
bém são realizadas, bem como a estabilização óssea.  As re-
construções das perdas ósseas podem ser realizadas de ime-
diato ou postergadas para um tempo posterior. O período de 
internação deverá ser o mínimo possível, e o tratamento fisio-
terápico será iniciado ainda com o paciente internado. O uso 
de malhas compressivas para os membros superiores, com 
ou sem lâmina de silicone, será fundamental para minimizar as 
cicatrizes resultantes (Figuras 38, 39, 40 e 41).

Figura 39 • Lâmina de silicone que usamos sobre as áreas enxertadas após 
cicatrização que, juntamente com a malha compressiva, remodelará as 
áreas reconstruídas

Figura 40 • Malha compressiva que usamos no membro superior

Figura 41 • Malha compressiva que usamos no membro inferior

Figura 38 • Área doadora do retalho antebraquial radial que foi reconstruí-
da com enxerto de pele de meia espessura, com um ano de evolução
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