
RESUMO

O desfiguramento facial é mais comum do que geralmente se acredita. Pode ser consequência de trauma, 

tumores, radioterapia, paralisia facial, lesões congênitas, malformações vasculares, neurofibromatose, fendas 

labiopalatinas e outras condições craniofaciais. 

A desfiguração facial pode ser penosa de ponto de vista físico, emocional e social, e algumas pessoas 

cujos rostos foram desfigurados podem sofrer a chamada “morte social”, que pode instigar à morte por 

suicídio. Todos os esforços devem então ser realizados pelos cirurgiões reconstrutivos para melhorar a 

aparência e função faciais.

No capítulo I, o impacto psicosocial e as causas mais comuns que levam ao desfiguramento são analisadas. 

Experimentalmente, investigamos diferentes métodos para a avaliação de pacientes com desfiguramento 

facial, combinando análise morfológica, avaliação funcional e dinâmica, que podem fornecer uma medida da 

gravidade, progressão da deformidade e recuperação da função normal (avatares e análise termográfica). 

No capítulo II, a reconstrução autóloga microcirúrgica de grandes defeitos da cabeça e pescoço é 

primeiramente considerada numa perspectiva verdadeiramente clínica, em paralelo com os novos conceitos 

de vascularização e dissecção de retalhos. Discute-se o papel dos retalhos livres quiméricos e “suas variações” 

no contexto de vascularização limitada e reconstrução oncológica imediata. Relativamente à osteonecrose 

da mandíbula induzida pela radiação e bifosfonatos, descrevemos diferentes situações clínicas relacionadas 

com diversos graus de osteonecrose, onde diferentes opções de transferência livre de tecidos devem ser 

consideradas com base nos mecanismos fisiopatológicos específicos. Propomos um sistema de classificação 

clínica simples para prever a melhor opção reconstructiva. Posteriormente, a reanimação facial da paralisia 

facial de longa duração é também analisada com foco na transferência muscular livre. Pela primeira vez na 

literatura é descrita a reanimação facial em um paciente cego. Um novo método para quantificação precisa das 

características de excursão facial no pré-e pós-operatório é apresentado-facegram, com ênfase na análise do 

sorriso. Este método incide na avaliação das trajetórias de pontos anatómicos específicos durante a realização 

de várias expressões faciais e em repouso. As medidas baseadas nas trajetórias (posição ao longo do tempo) 

de referências anatômicas, não só permitem avaliar anormalidades de natureza espacial/topológica, como 

também avaliar características temporais. 

Em situações extremas, as opções reconstrutivas convencionais podem ser insuficientes, e no capítulo 

III, o transplante facial é investigado como uma possível alternativa. A definição e as indicações da Composite 

Tissue Alotransplantation (CTA), assim como alguns aspectos técnicos do alotransplante facial são esclarecidas. 

Uma perfusão adequada é fundamental, mas um dos aspectos mais importantes está relacionado com a 

reinervação do alotransplante; a coaptação com sucesso de vários nervos sensoriais e motores é a chave para 

optimizar os resultados funcionais. São descritas disseções dissimuladas de cadáveres e um novo modelo 

conceptual para a colheita de um alotransplante facial é investigado; uma dissecção transparotídea não foi 

tentada préviamente. 

Finalmente, no capítulo IV são discutidas perspectivas futuras na cirurgia reconstructiva da cabeça e pescoço, 

bem como o potencial da transplantação facial em se tornar uma prática clínica de rotina em vez de experimental.

Ricardo Horta 


