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INTRODUÇÃO
Enxertos cutâneos consistem no transplante de pele do leito
doador para o leito receptor com a finalidade de restaurar sua
estética e integridade funcional. Os enxertos podem ser
divididos de acordo com o local onde esses leitos se
encontram: Autoenxerto (quando o leito doador e o leito
receptor se encontram no mesmo indivíduo); Isoenxerto
(quando o leito doador se encontra em um indivíduo e o leito
receptor se encontra no seu irmão gêmeo); Aloenxerto (Sítio
doador em um indivíduo e sítio receptor em um outro indivíduo
da mesma espécie); e Xenoenxerto (quando o leito receptor e
doador se encontram em indivíduos de espécies diferentes).

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é mostrar a região retroauricular como
uma boa área doadora para corrigir defeitos decorrentes de
perda de substâncias após a ocorrência de processos
patológicos e traumáticos.

MÉTODO
Neste caso clínico, a paciente do gênero feminino, leucoderma,
80 anos, compareceu ao Centro de Especialidades
Odontológicas da cidade de Venturosa, no interior do estado de
Pernambuco, apresentando lesão na região palpebral inferior
esquerda com aproximadamente 10 anos de evolução. A lesão
apresentava 3,0cm x 1,5cm, era dura à palpação, indolor e
pedunculada. Devido ao seu tamanho, a lesão já estava
atrapalhando a visão do olho esquerdo da paciente.

RELATO DE CASO
Foi realizada a biópsia do tipo excisional sob anestesia local. Após a exérese
foi realizada a moldagem da cavidade com papel estéril, com isso, obteve-se o
formato e tamanho ideal do leito receptor e optou-se pelo autoenxerto de pele
do tipo parcial. A área doadora escolhida foi a região posterior do pavilhão
auricular esquerdo por conta das características em comum encontradas
quando comparamos os dois locais. Foi retirado o tecido da região doadora
com o tamanho correspondente à área a ser enxertada e realizado o
procedimento suturando os tecidos a pontos separados. Os curativos foram
realizados utilizando fibrase com cloranfenicol. A sutura foi removida com 15
dias do ato operatório. A paciente foi examinada a cada 15 dias e teve alta
após 45 dias com resultado estético e funcional satisfatório.

DISCUSSÃO

FIG 2: biópsia excisional

FIG 1: paciente

Fez-se necessário uma análise criteriosa de fatores
extremamente importantes para que o enxerto se adapte de
forma adequada relacionados à vascularização do tecido e à
sua morbidade.

FIG 3: Região posterior do pavilhão
auricular esquerdo
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FIG 4: resultado

CONCLUSÃO
A região retroauricular é uma área doadora em potencial para
correção de defeitos pós-ressecção de processos patológicos
e/ou traumas com perda de substâncias na região palpebral
inferior.
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