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RETALHO PEDICULADO GROIN FLAP EM FERIMENTO CONTUSO 
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Sendo assim, conclui-se que a técnica do retalho em groin flap

utilizada na paciente evitou a amputação da falange e promoveu,

a longo prazo, a melhora anatomo-fisiológica do dedo. Tal

desfecho garantiu a integridade da mão da paciente, permitindo

que ela possa exercer quaisquer atividades sem grandes

prejuízos motores, sensitivos e estéticos (Figura 4).

A utilização de retalhos (RTs) é frequente na cirurgia plástica

reparadora, seja para corrigir anomalias genéticas, cicatrizes de

cirurgias invasivas ou traumas1. Os RTs autólogos são os menos

susceptíveis a complicações devido a total compatibilidade,

portanto são muito corriqueiros nas intervenções cirúrgicas de

reconstrução de ferimentos com perda tecidual. Para correção

das deformidades são utilizados RTs, podendo ser livres ou

pediculados, estes recebem tal nomenclatura por permanecem

recebendo suprimento sanguíneo através de uma ligação parcial

à área da pele doadora4. Os RTs pediculados abdominais se

mostram de grande valia na recuperação de lesões traumáticas

nas extremidades dos membros superiores devido a localização

propícia2 e a qualidade da restauração3, comprovados pela

literatura científica.

T.O.G., 21 anos, feminino, admitida na emergência do Hospital

do Pronto Socorro de Juiz de Fora (HPS) com lesão por explosão

com fogos de artifício em membro superior direito; apresenta

queimadura em mão, lesão corto-contusa em região tenar e

desluvamento de partes moles da falange distal do segundo

quirodáctilo. Foi realizada abordagem cirúrgica para limpeza da

área, sutura das feridas e debridamento de tecidos desvitalizados

(Figura 1). Em abordagem secundária, é realizado RT pediculated

groin flap para cobertura de falange distal e é instalada tala para

manter o dedo fixo ao retalho dermogorduroso (Figura 2).

Paciente é restrita ao leito com troca de curativo em dias

alternados pela cirurgiã plástica responsável, evolui sem queixas

e RT permanece pérvio. No 12° dia após admissão, é transferida

para o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), onde

são realizadas sucessivas abordagens cirúrgicas até obtenção de

resultado satisfatório (Figura 3).
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Ferimentos com perda de tecido nas mãos são muito comuns

e resultado de diversas etiologias como queimaduras, traumas e

até excisão tumoral, que podem gerar alterações funcionais que

requerem intervenção cirúrgica, sobretudo quando ossos,

tendões, nervos ou vasos são expostos na lesão4. A aplicação de

enxerto abdominal para reparação tecidual de diferentes áreas do

corpo é recorrente na área médica1.

No Brasil, a primeira cirurgia em humanos de RT pediculado

abdominal para recuperação pós trauma de mão foi realizada na

Bahia em 2015 e o resultado obtido foi satisfatório5. O caso

reportado em Juiz de Fora aconteceu em 2018 e, apesar de

todas dificuldades financeiras e grande demanda do hospital6, foi

possível utilizar a técnica pediculated groin flap para recuperação

das substâncias perdidas e atingiu-se desfecho positivo.

Apesar de sua utilização menos frequente hoje, época de

grandes avanços da microcirurgia, os retalhos em groin flap, são

a técnica indicada em casos específicos, como em crianças

menores que 2 anos, para cobertura de defeitos de polpa digital e

queimaduras elétricas de mãos1. Além disso, é ferramenta

essencial em centros de saúde onde há carência e/ou
indisponibilidade de equipamentos e técnica microcirurgicos4.
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