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REVISÃO DA LITERATURA 

 

1 - CIRURGIA DO CONTORNO CORPORAL 

 

A lipoaspiração realizada como procedimento estético para retirada de gordura 
subcutânea em pacientes saudáveis tem como finalidade reduzir o acúmulo de gordura 
localizada, a chamada lipodistrofia, objetivando à melhora no contorno corporal 
(Franco, 2012). 

Desde que Illouz (Illouz, 1983) introduziu a Lipoaspiração para o mundo em 
1979, houve uma verdadeira revolução na Cirurgia  Plástica,  que  possibilitou  uma  
grande evolução da técnica e difusão entre os profissionais médicos(Gomes, 2003), 
chegando ao ponto de atualmente um das cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil e 
nos EUA (ASPS, 2012, SBCP, 2011, ASPS, 2009; SBCP, 2009). 

Com a divulgação da técnica de lipoaspiração, foram surgindo, a partir de então, 
várias publicações sobre classificação e tratamento da abdominoplastia associada a 
lipoaspiração (Matarasso, 1991; Swift RW, 2007) , lipoaspiração superficial (Souza 
Pinto, 1999) e uma nova técnica de abdominoplastia, com sistema vascular fechado 
(Avelar, 1999). Saldanha et al (Saldanha, 2003) propuseram a técnica de 
lipoabdominoplastia com descolamento seletivo, preservando os vasos perfurantes 
abdominais, diminuindo, assim, a incidência de complicações necróticas,  o que 
representou significativa contribuição para a evolução da lipoaspiração associada à 
cirurgia plástica do abdome. Essas e várias outras publicações foram essenciais para o 
avanço da cirurgia do contorno corporal. Com o refinamento da técnica cirúrgica, 
melhora dos equipamentos utilizados e melhor seleção de pacientes, a segurança do 
procedimento aumentou significativamente e, assim, a quantidade de cirurgias 
realizadas. 

Segundo estatísticas da American Society of Plastic Surgeons (ASPS), cerca de 
202 mil indivíduos foram submetidos a lipoaspiração em 2012, nos Estados Unidos, 
ficando em quarto lugar entre os cinco procedimentos estéticos mais comuns (ASPS, 
2012). A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), que está entre as maiores 
entidades de cirurgia plástica do mundo, relata, em conjunto com a pesquisa do Instituto 
Datafolha, que foram realizadas, em 2009, 629 mil cirurgias plásticas no Brasil, sendo 
73% delas estéticas e 27%, reparadoras (SBCP, 2009). Em 2011, foram realizadas 
905.124 cirurgias plásticas estéticas no Brasil. Dentre esses procedimentos cirúrgicos, a 
lipoaspiração e abdominoplastia representaram 33,8% do total, estando a lipoaspiração 
em primeiro lugar com 211.108 cirurgias realizadas e a abdominoplastia em quarto 
lugar com 95.004 cirurgias realizadas no país (SBCP, 2011). 
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2 - RESPOSTA ENDÓCRINO METABÓLICA AO TRAUMA CIRÚRGI CO 

 

A reação orgânica neuroendócrina e metabólica, proporcional à intensidade da 
agressão e à capacidade de reação do paciente, caracteriza-se pela oligúria e retenção de 
sódio, dependentes da liberação de hormônio anti-diurético e aldosterona. Durante o 
trauma cirúrgico há retração do volume extracelular funcionante em virtude das perdas 
externas e da formação do terceiro espaço (Ceneviva, 2008). 

A perda de volume por edema ou hemorragia durante a cirurgia é detectada 
pelos receptores de pressão, volume e osmorreceptores, localizadas, respectivamente, 
nos átrios, na artéria pulmonar e nos neurônios próximos aos núcleos supra-ópticos. 
Essas informações aumentam a liberação de ADH, que por sua vez estimula a 
reabsorção de água, principalmente nos túbulos renais proximais (Rezende Neto, 2009). 

Outro hormônio importante no equilíbrio hidroeletrolítico durante a reação 
metabólica ao trauma é a renina. Ela é secretada pelas células justaglomerulares 
estimuladas por impulsos simpáticos provenientes do sistema nervoso central e da 
própria ferida operatória. A renina estimula a produção de angiotensina I, que nos 
pulmões se transforma em angiotensina II. Esta, além de apresentar ação 
vasoconstritora, induz a liberação de aldosterona pelo córtex da suprarrenal. A 
aldosterona, por sua vez, estimula a reabsorção de água e sal a partir dos túbulos distais 
e a perda de potássio (Rezende Neto, 2009). Essas reações hormonais constituem parte 
da reação orgânica geral ao trauma e, em última análise, promovem o restabelecimento 
da volemia normal (Ceneviva, 2008). 

Foi demonstrado que, se quantidades apropriadas de água e eletrólitos são 
administradas durante a cirurgia, o volume extracelular efetivo pode ser mantido e a 
oligúria pós-operatória evitada. A reação orgânica ao trauma, no que se refere à 
liberação de aldosterona e de hormônio antidiurético, pode ser abreviada e menos 
intensa, com manutenção da volemia normal, se precocemente for evitada a queda do 
volume extracelular, mediante administração adequada e precoce de água e sódio 
(Ceneviva, 2008). 
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3 - HIDRATAÇÃO DO PACIENTE CIRÚRGICO 

 

O paciente cirúrgico pode apresentar alterações do equilíbrio hidroeletrolítico 
em qualquer período relacionado à intervenção cirúrgica. No período pré-operatório, 
essas alterações podem decorrer da própria doença de base ou de problema clínico 
associado. Durante a cirurgia, as alterações são mais frequentes e mais intensas nas 
operações mais demoradas e nas de grande porte, que requerem mais atenção e maior 
controle pelo anestesista, sobretudo em pacientes de risco. No pós-operatório, os 
distúrbios hidroeletrolíticos estão condicionados à magnitude das alterações hormonais 
da resposta orgânica ao trauma e ao tempo de duração da hidratação endovenosa, 
necessária enquanto as vias oral e enteral não forem factíveis (Ceneviva, 2008). 

Em qualquer momento, antes, durante ou após a cirurgia, todo ato relacionado à 
prescrição de hidratação deve ser precedido do correto diagnóstico do estado de 
hidratação do paciente. 

 

Hidratação pré-operatória.  

 

O jejum de 12 horas, frequente nos pacientes operados no período da manhã, 
resulta em redução de aproximadamente 800 ml na água total do organismo e o jejum 
de 18 horas pode corresponder à redução de 1000 a 1500 ml da água total (Ceneviva, 
2008). 

Pacientes hígidos, bem hidratados, candidatos à cirurgia eletiva de pequeno 
porte, não necessitam, em geral, de fluidoterapia prévia. Para pacientes a serem 
submetidos à cirurgia eletiva de médio ou grande porte, principalmente nos que se prevê 
área extensa de dissecção, recomenda-se o início da hidratação antes da operação 
mediante a oferta de solução salina, de acordo com o tempo de jejum e, em princípio, o 
suficiente para manter volume urinário de 30 a 60 ml por hora; este débito urinário é, 
nesta situação, indicativo de boa perfusão renal e sugestivo de hidratação adequada 
(Ceneviva, 2008). 

 

Hidratação intra-operatória 

 

A hidratação sustentada, mediante administração de água e sal nos períodos pré, 
intra e pós operatórios visa à compensação adequada das perdas externas e internas, e 
constitui o método de eleição para as grandes cirurgias, principalmente quando as 
perdas para o terceiro espaço são significantes (Ceneviva, 2008). 
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A monitorização na cirurgia é importante para a definição do volume e 
qualidade da solução a se administrar e da velocidade de reposição; são importantes na 
monitorização o débito urinário e dados não invasivos fornecidos pelo capnógrafo, 
oxígrafo e cardiógrafo. A pesagem das compressas e a medida do sangue aspirado 
também auxiliam na estimativa da volemia a ser reposta.  

 

Hidratação pós-operatória 

 

Após a cirurgia, por período de tempo variável, os pacientes permanecem, 
geralmente, em jejum e com hidratação venosa, em virtude da anestesia e do íleo 
adinâmico, mesmo que as operações não correspondam a intervenções sobre o sistema 
digestivo (Ceneviva, 2008).  

Logo que possível, deve se restabelecer a via oral quando então a compensação 
de eventuais distúrbios hidroeletrolíticos se faz adequada e rapidamente. Em 
determinadas situações, a via oral pode não ser factível; nesse momento, tem-se a opção 
da via enteral, que é preferível à parenteral (Ceneviva, 2008). 

Se a reposição não for suficiente, compensando inclusive as perdas internas, a 
hipovolemia resultante representa um estímulo adicional para liberação de hormônio 
anti-diurético e de aldosterona, com consequente redução da diurese que pode atingir 
volumes menores que 500 ml de urina por dia (Ceneviva, 2008). 

É possível ocorrer desidratação por sequestro de líquido na área de lesão 
cirúrgica e na luz intestinal. Esta perda para o terceiro espaço faz-se às custas do líquido 
extracelular normal e reduz o seu volume efetivo, produzindo hemoconcentração, 
hipovolemia e redução da diurese. As perdas para o terceiro espaço precisam ser 
repostas, porque o líquido sequestrado transitoriamente não participa das trocas e não 
tem valor volêmico (Ceneviva, 2008). 

À medida que este espaço diminui, com a estabilização do paciente, ocorre uma 
auto-infusão de líquido sequestrado que, se não for eliminado mediante função renal 
adequada, se transforma em edema intersticial, com possibilidade de consequente 
quadro de insuficiência respiratória aguda do adulto, caso haja condições 
predisponentes, como cardiopatia e/ou nefropatia. Nesta fase de resolução do terceiro 
espaço há aumento da volemia, com consequente hemodiluição e redução do 
hematócrito, e aumento da diurese tanto maior quanto maior for o volume de líquido 
previamente sequestrado (Ceneviva, 2008). 

A diurese aumentada é reação natural do organismo para eliminar o excesso de 
água e a reposição total da diurese pode resultar no excesso de oferta de água. Caso o 
paciente não apresente boa diurese, deve-se restringir líquidos, usar diuréticos e, se 
necessário, considerar diálise. 
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Nas grandes cirurgias é recomendada a hidratação sustentada antes, durante e 
após a cirurgia, mantendo se volume urinário entre 30 e 60 ml por hora, aliada à 
monitorização complementar necessária, clínica e laboratorial. Diurese normal, em 
princípio, corresponde à perfusão renal e hidratação adequadas e terceiro espaço 
compensado (Ceneviva, 2008). 

Cuidados especiais, envolvendo acompanhamento e monitorização mais 
rigorosos, devem ser tomados para pacientes idosos e/ou criticamente doentes. É 
importante, para a correta prescrição da hidratação, que o aporte diário hídrico do 
paciente bem hidratado corresponda aproximadamente a 30-35 ml/kg de peso corpóreo. 

 

4 - AS COMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

Hipotensão e Choque Hipovolêmico 

 

Choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório 
de fornecer oxigênio aos tecidos, levando à disfunção orgânica. A hipotensão arterial 
pode estar presente, porém não é fundamental no diagnostico de choque; em razão 
disso, deve ser dada atenção especial aos sinais de hipoperfusão tecidual, como: 
taquicardia, taquipnéia, extremidades frias e sudoréicas, tempo de reenchimento capilar 
aumentado e oligúria em paciente previamente sem insuficiência renal (Sanga, 2013). 

O choque hipovolêmico caracteriza-se por um inadequado débito cardíaco em 
razão da perda de volume, sendo dividido em dois grandes grupos: hemorrágico ou não 
hemorrágico. Em relação à gravidade da perda volêmica, o choque hipovolêmico é 
dividido em quatro classes (I a IV). 

Do ponto de vista fisiopatológico, com a progressão da depressão volêmica, 
ocorre diminuição das pressões de enchimento de câmaras cardíacas, inicialmente 
compensada por taquicardia. Segue-se um aumento na atividade simpática, 
hiperventilação, intensa vasoconstricção venosa, ativação do sistema renina-
angiotensina-aldosterona, resposta neuroendócrino e liberação dos vários mediadores de 
estresse. Os tecidos aumentam a extração de oxigênio, ocorre queda da saturação venosa 
mista de O2 (SvO2) e aumenta a diferença entre o conteúdo de O2 arterial e o venoso 
(CA-V). Com manutenção da hipoperfusão, o metabolismo anaeróbico cresce ainda mais, 
os estoques de ATP são depletados, o que ocasiona aumento da produção de íons 
hidrogênio e de lactato. Intensa resposta inflamatória/imunológica, ativação plaquetária, 
coagulopatia, estase microvascular, lesão endotelial e mitocondrial indicam disfunção 
orgânica e risco iminente de morte (Sanga, 2013). 
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Esforços devem ser feitos para diagnosticar choque em suas fases iniciais e tratar 
agressivamente; quanto mais precoce o tratamento, melhor o prognóstico para o doente. 
Acesso venoso calibroso, hidratação vigorosa com infusão de 20-40 ml/kg e 
monitorização dos parâmetros clínicos são a base do tratamento do choque 
hipovolêmico.  

 

Trombose venosa profunda (TVP)/ Tromboembolismo pulmonar (TEP) 

 

A formação do trombo venoso se constitui por uma tríade de fatores: estase 
venosa, lesão vascular e hipercoagulabilidade. Pelo menos um dos fatores é necessário 
para iniciar a cascata de coagulação. Durante a cirurgia, a combinação de anestesia 
geral, posição supina e imobilização promove estase venosa. Diminuição do retorno 
venoso impede eliminação dos fatores ativadores de coágulos, levando ao acúmulo de 
trombos atrás das válvulas venosas. Dano na camada íntima é também um produto da 
cirurgia, devido a tração dos vasos durante retração muscular e tecidual e ao efeito 
vasodilatador da anestesia (Seruya, 2008) 

Hipercoagulabilidade pode ser causada por defeitos genéticos ou condições 
adquiridas. Condições adquiridas pode se originar de interações farmacológicas, 
síndrome do anticorpo antifosfolipídeo, hiperhomocisteinemia ou câncer (Seruya, 
2008). 

A história natural do tromboembolismo venoso apresenta da seguinte forma: a 
maior parte dos casos de trombose venosa profunda intraoperatória se originam nas 
veias distais, especificamente, nas da panturrilha.  Aproximadamente 50 % dos casos de 
trombose venosa profunda formados no intraoperatório podem ser resolvidos em 72 
horas, com profilaxia tromboembólica, facilitando a lise dos trombos e impedindo a 
formação de novos. Trombose de veia profunda isolada raramente causa sintomas ou 
tromboembolismo pulmonar clinicamente importante. Situação mais preocupante, é que 
aproximadamente 25% dos casos de trombose venosa profunda clinicamente visíveis 
não tratadas evoluem para as veias proximais (na ou acima da veia poplítea), com uma 
semana de apresentação. A maioria dos pacientes com trombose venosa profunda 
clinicamente visível e sem sintomas torácicos já tem evidência de embolismo pulmonar 
em exames de imagem pulmonar. O período de maior risco para tromboembolismo 
pulmonar sintomático fatal no pós-operatório ocorre de 3 a 7 dias depois da cirurgia 
com aproximadamente 10 % dos casos fatais de tromboembolismo pulmonar se 
apresentando dentro de 1 hora do aparecimento dos primeiros sintomas. Ainda mais, o 
risco de tromboembolismo venoso sintomático é maior nas duas semanas pós-
operatórias e se mantém elevado por aproximadamente 2 a 3 meses. Depois de um 
diagnostico de TEP, 50% dos pacientes tem disfunção ventricular direita no 
ecocardiografia (Seruya, 2008). 
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A profilaxia primária da TVP e TEP baseia-se em métodos mecânicos e/ou 
farmacológicos com o objetivo de impedir, ou pelo menos, diminuir a chance de um 
paciente desenvolver tais doenças (Piccinato, 2008). 

Os métodos mecânicos baseiam-se em: deambulação precoce, elevação dos 
membros inferiores, exercícios ativos e passivos das pernas, compressão elástica (meia-
elástica) e compressão pneumática externa intermitente. Os métodos farmacológicos são 
atualmente os mais empregados e estudados, por serem mais práticos. Podem ser 
associados aos métodos mecânicos. As drogas mais utilizadas neste método são: 
heparina padrão em baixas doses e heparina de baixo peso molecular (HBPM), cada vez 
mais empregada em muitos países (Piccinato, 2008). 

Os riscos de desenvolver TVP no pós-operatório atualmente são avaliados por 
escalas de risco, sendo muito utilizado para esse fim, o guideline do Colégio Americano 
de Cirurgiões Torácicos [CHEST] (Geerts, 2008). 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A segurança do procedimento deve estar em primeiro lugar quando 
se procede uma operação do contorno corporal, uma vez que as condições clínicas do 
paciente devem ser respeitadas para que, de maneira segura, se obtenha o melhor 
resultado estético possível. A avaliação correta estado de hidratação é de vital 
importância para o acompanhamento pós-operatório de qualquer paciente. A avaliação 
perioperatória da diurese e estabelecimento de um protocolo para se obter índices de 
diurese adequados no trans e o pós-operatório podem ser fundamentais para a 
diminuição das perdas volêmicas bem como para a recuperação e retorno mais precoce 
a atividades habituais. Objetivo desse trabalho foi avaliar de maneira observacional a 
evolução clínica dos pacientes através da monitorização do débito urinário em cirurgias 
do contorno corporal.  

MÉTODO: Estudo prospectivo, observacional, tipo coorte, com intuito de avaliar 
clinicamente no pós-operatório imediato de pacientes de um consultório privado 
submetidas à cirurgia plástica de contorno corporal. Todas as pacientes foram hidratadas 
no transoperatório com soluções cristalóides aquecidas com objetivo de manter diurese 
maior que 1 ml/kg/hora. No pós-operatório, foram padronizadas duas avaliações: após 6 
horas do término do procedimento e após 18 horas do término do procedimento. Além 
disso, foram colhidos dados em protocolo que compreendem anamnese e exame físico 
direcionados a identificar sinais sugestivos de desidratação/hipovolemia/hipoperfusão;  

RESULTADOS: Foi avaliado o pós-operatório de 27 pacientes submetidas a cirurgia 
do contorno corporal, com idade média de 36,8 anos (de 24 a 54 anos). Avaliação do 
protocolo de hidratação: em 89% (24/27) dos casos, o protocolo de hidratação se 
mostrou eficaz em apresentar diurese > 1mL/kg/h. Comparando pacientes submetidas a 
lipoaspiração e a lipoaspiração associada à abdominoplastia, observamos que ambos os 
grupos atingiram a meta de >1mL/kg/h tanto nas 6h quanto nas 18h, porém houve maior 
diurese no grupo de lipoaspiração (2,5 vs 1,3 e 2,5 vs 1,7). No grupo lipoaspiração 
associada à abdominoplastia, houve aumento da diurese das 6h para as 18h de pós-
operatório (1,3 vs 1,7).  

CONCLUSÕES: A cirurgia do contorno corporal se mostrou segura e isenta de 
complicações sistêmicas (hipovolemia, edema pulmonar, ICC) quando o correto manejo 
da hidratação foi feito.  

 

Palavras chaves: Lipoaspiração, Abdominoplastia, Período pós-operatório, Hidratação, 
Diurese; 
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SUMMARY  

BACKGROUND : The security of the procedure must always be in first place when 
performing a liposuction. The patient’s clinical conditions must be respected so that, 
safely, you have the best aesthetic result. The correct valuation of the fluid balance 
status is vital to the postoperative period of any patient. The perioperative valuation of 
the diuresis and the establishment of a protocol to achieve adequate urine output on 
intra and postoperative are fundamental not only for diminishing fluid losses but also 
for the early recovery and return to daily activities. The objective of this paper was to 
evaluate the patient’s clinical evolution through monitoring the urine output on the 
postoperative period.  

METHOD : Prospective study, observational, cohort type, with the aim of evaluating 
clinically on the immediate postoperative period, patients from a private office, that 
underwent body contour surgery. All patients were hydrated on the perioperative period 
with warm crystaloides solution aiming to keep the diuresis above 1cc/kg/h. On the 
postoperative period, there were standardized two evaluations: six hours and 18 hours 
postoperative. Besides, there were collected data through a protocol that intend to 
identify suggestive signs of dehydration/hypovolemia/hypoperfusion.  

RESULTS: It was evaluated the postoperative period of 27 patients that underwent 
body contour surgery, with mean age 36,8 years (ranging from 24 to 54 years). Fluid 
therapy protocol evaluation: in 89% (24//27) of cases, fluid therapy protocol have 
shown to be effective in presenting urine output  > 1cc/ml/kg. Comparing patients that 
underwent liposuction only and liposuction associated to abdominoplasty, it was 
observed that both groups succeed in achieving the gold of  > 1cc/kg/h on 6 hours and 
on 18 hours postoperative, however the urine output was bigger on the liposuction only 
group (2,5 vs 1,3 and 2,5 vs 1,7). In the liposuction associated to abdominoplasty group, 
there were increased of urine output from 6 hours to 18 hours postoperative (1,3 vs 1,7).  

CONCLUSIONS: The fact that the diuresis was bigger on the liposuction only than on 
the liposuction associated to abdominoplasty can be due to less dislocation of the 
subcutaneous tissue, less removal of lipocytes and more reabsortion of infiltrate. The 
liposuction associated to abdominoplasty is a surgery with longer surgical period, more 
dislocation of the subcutaneous tissue and more removal of lipocytes, allowing to occur 
larger lost to the third space and probably less fluid reabsortion to the intravascular 
space. The fluid therapy protocol, presented on this article, was efficient and capable of 
controlling the patients’ fluid balance that underwent body contour surgery. 

Key words: Liposuction, Abdominoplasty, Postoperative period, Fluid therapy, 
Diuresis. 
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INTRODUÇÃO 

A segurança deve estar em primeiro lugar quando se procede à lipoaspiração, uma vez 
que as condições clínicas do paciente devem ser respeitadas para que, de maneira 
segura, se obtenha o melhor resultado estético possível. Desta forma um paciente bem 
adaptado psicológica e nutricionalmente e com hidratação adequada pode tolerar melhor 
a resposta metabólica decorrente de uma intervenção cirúrgica do porte de uma 
lipoaspiração.1 Afinal as alterações hidroeletrolíticas promovidas por essa cirurgia, se 
não manejadas adequadamente, podem inclusive predispor a temidas complicações, tais 
como hipovolemia, distúrbios eletrolíticos ou ácido-básicos ou até contribuir para 
complicações maiores decorrentes da estase sanguínea como a trombose venosa 
profunda ou tromboembolismo pulmonar.2,3,4,5,6,7 

A avaliação correta estado de hidratação é de vital importância para o acompanhamento 
pós-operatório de qualquer paciente.8 Nas cirurgias de contorno corporal a lipoaspiração 
é o principal procedimento realizado de maneira isolada ou combinado com outras 
cirurgias como a abdominoplastia ou cirurgias mamárias.  Tal procedimento cirúrgico 
consiste da infusão de soluções salinas e retirada de aspirado contendo não somente 
gordura, mas também conteúdo sanguíneo, parte do líquido infiltrado e produtos do 
tecido celular subcutâneo. As alterações do balanço hidroeletrolítico, portanto, são 
inevitáveis uma vez que não se consegue mensurar a cada momento e quantificar de 
forma precisa quais são as perdas de sangue e eletrólitos. Portanto se torna mandatório 
que a equipe cirúrgica esteja atenta para avaliar com especial atenção as perdas 
hidreletrolíticas e sangüíneas ocorridas durante o ato cirúrgico, assim como as 
necessidades e a qualidade da reposição volêmica trans e pós-operatória.1 

Há muito se sabe que o débito urinário é uma medida extremamente importante para se 
inferir a perfusão tecidual. Sabe-se que débitos urinários abaixo de 0,5ml/kg/hora em 
um paciente adulto e hígido são indicativos de baixo fluxo renal e por consequência 
baixo aporte líquido aos tecidos. Este déficit faz com que sejam desencadeadas 
inúmeras respostas metabólicas.8 Desta forma o débito urinário se torna importante 
preditor de aumento das perdas pelo paciente e da necessidade de maior aporte de 
líquidos através da reposição volêmica adequada.  

A avaliação perioperatória da diurese e estabelecimento de um protocolo para se obter 
índices de diurese adequados no trans e o pós-operatório podem ser fundamentais para a 
diminuição das perdas volêmicas bem como para a recuperação e retorno mais precoce 
a atividades habituais, como por exemplo o ato de deambular precocemente para 
prevenir outras complicações. O objetivo desse estudo foi avaliar a evolução clínica dos 
pacientes através da monitorização do débito urinário em operações do contorno 
corporal. 
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MÉTODO 

Tipo de estudo: Estudo prospectivo, observacional, tipo coorte, com intuito de avaliar 
clinicamente no pós-operatório imediato de pacientes submetidas à cirurgia plástica de 
contorno corporal. 

Amostra: Pacientes de consultório privado de cirurgia plástica, operadas em hospitais 
privados de Aracaju-SE.  

Período: Entre 30 de junho de 2011 e 31 de maio de 2013. 

Os critérios de inclusão foram:  

1. Mulheres entre 18 e 60 anos com indicação de cirurgia de contorno corporal;  

2. Cirurgias realizadas: Lipoaspiração isolada, Lipoaspiração associada à 
abdominoplastia; lipoaspiração isolada associada à protése mámaria e 
lipoaspiração associada à abdominoplastia com protése mámaria;  

3. Pacientes que mantiveram sonda vesical de demora por 24h a partir do início da 
cirurgia; 

Os critérios de exclusão foram:  

1. Doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes melitus, ou outras patologias 
associadas);  

2. Pacientes tabagistas ou ex-tabagistas há menos de um ano;  

3. Pacientes que não assinaram termo de consentimento; 

Procedimento: 

1. Cirurgias em hospital terciário com unidade de terapia intensiva (UTI) 
disponível; 

2. Submetidas anestesia geral venosa total associada a raquianestesia para melhor 
analgesia pós-operatória; 

3. Infiltração de soluções (aquecidas a 39ºC) de Ringer Lactato + adrenalina 
diluídas em 1: 500.000 com tempo de espera de 10 a 15 minutos antes de 
lipoaspirar;  

4. Temperatura nasofaríngea mantida acima de 35.6 ºC através de: desligamento do 
ar condicionado quando temperatura corporal menor que 36ºC ou temperatura da 
sala menor que 22ºC.  

5. Manta térmica nas regiões não operadas no momento.  
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6. Compressão pneumática intermitente nos membros inferiores associadas a 
movimentação passiva realizada pela equipe a cada 30 minutos quando não 
estando em uso das meias pneumáticas 

7. Uso de meias elásticas de compressão graduada 

8. Cobertura e proteção de extremidades não operadas contra perda de calor bem 
como para acidentes de contato elétrico e postural mediante revisão de check list 
pelo anestesista antes do procedimento e após mudanças de decúbito.  

9. Todas as pacientes foram submetidas a fisioterapia respiratória e motora 
padronizadas  para prevenção de atelectasias, eventos tromboembólicos, além de 
encorajar a deambulação precoce pela mesma equipe de fisioterapeutas do grupo 
de pesquisa em questão. 

10. Uso de enoxaparina 40 mg por via subcutânea após o tempo mínimo de 8 horas 
após a raquianestesia e mantida até 10 dias pós-operatórios. 

11. As pacientes foram esclarecidas sobre os procedimentos, seus riscos e 
complicações em consulta médica prévia, bem como em texto informativo 
impresso e estiveram livres para se excluírem por vontade própria da pesquisa a 
qualquer momento. 

12. Foram catalogadas em outro protocolo, os índices de abandono, desistência ou 
exclusão de pacientes deste estudo para posterior avaliação. 

13. Todas as pacientes incluídas assinaram termos de consentimento informado e de 
responsabilidade para as cirurgias e para a pesquisa em questão.  

14. Foi prescrito de rotina Ringer Lactato 500 ml IV de 4/4h + Glicose a 50 % 2 
ampolas/frasco e também hidratação de resgate com Ringer Lactato 500 ml IV a 
critério médico.  

O controle da diurese: 

Todas as pacientes foram hidratadas no trans-operatório com soluções cristalóides 
aquecidas com objetivo de manter diurese maior que 1 ml/kg/hora. 

No pós-operatório, foram padronizadas duas avaliações: 

1ª Após 6 horas do término do procedimento  

2ª Após 18 horas do término do procedimento 

Foi instituído protocolo de resgate em caso de diurese abaixo de 1 ml/kg/h que consistiu 
de infusão rápida de Ringer lactato 500 ml que poderia ser repetido até se obter diurese 
clara.  
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Foi considerada hidratação como insuficiente quando este fato aconteceu e reavaliada a 
prescrição para maior aporte hidroeletrolítico nas próximas horas após a primeira 
avaliação. 

Foram colhidos dados sinais sugestivos de desidratação/hipovolemia/hipoperfusão, 
sendo estes: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura 
axilar. 

Análise estatítica:  

A análise descritiva foi realizada através das frequências absolutas e relativas no caso 
das variáveis categóricas e por meio de medidas de tendência central e variabilidade no 
caso das variáveis numéricas. Em seguida, avaliou-se a associação entre as variáveis: as 
diferenças entre proporções foram testadas por meio do teste Qui-quadrado de Pearson 
ou teste exato de Fisher e para a análise das comparações de duas amostras 
independentes, foi utilizado o teste estatístico t de Student. O nível de significância foi 
de 0,05. 
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RESULTADOS 

Foi avaliado o período pós-operatório de 30 pacientes submetidas a 
lipoaspiração associada ou não a abdominoplastia e a colocação de prótese mamária 
(tabela 1). Foram excluídas 3 pacientes: uma paciente em que a sonda vesical foi 
retirada ou desconectada inadvertida e precocemente e duas pacientes que tiveram o 
protocolo preenchido de forma incompleta, sendo qualificadas para estudo, 27 
pacientes. Elas apresentaram idade média de 36,8 anos (de 24 a 54 anos). 

A avaliação do estado emocional demonstrou que a maioria se apresentou 
tranquila antes e depois da cirurgia. Quanto ao nível de dor pós-operatória, 67% (18/27) 
não relataram dor após seis horas e 29,7% (8/27) relataram dor leve seis horas após o 
término da cirurgia, sendo a medição feita através da escala visual analógica (tabela 1). 

 

Tabela 1: características clínicas das pacientes submetidas a lipoaspiração 

 Total % 

   

Cirurgia Realizada   

Lipoaspiração 11 41% 

Lipo+abdominoplastia 12 44,5% 

Lipoaspiração+ Prótese mamária 2 7,25% 

Lipo+abdominoplastia+Prótese mamária 2 7,25% 

   

Estado emocional pré   

Ansiosa  4 14% 

Nervosa 5 19% 

Tranquila 18 67% 

   

Estado emocional pós   

Ansiosa 3 11% 

Nervosa 2 7,5% 

Tranquila 22 81,5% 

   

DOR (E.V.A.)6h   

Sem dor 18 67% 

Dor leve 8 29,7% 

Dor moderada 1 3,3% 

Sem dor 0 0% 

   

Total Geral 27 100% 
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Não houve nenhum caso de hipotensão (a mesma sendo definida como PAS < 90 
e/ou PAD< 60 mmHg).  

Não foi observado sinal clínico de trombose venosa profunda nesse grupo de 
pacientes. 

Quanto aos antecedentes patológicos, 48% (13/27) relatou que não apresentava 
doenças prévias e rinite alérgica foi a doença mais frequente relatada por 18,5% (5/27) 
das pacientes. 

Avaliação do protocolo de hidratação 

Em 89% (24/27) dos casos, o protocolo de hidratação se mostrou eficaz em 
apresentar diurese > 1mL/kg/h, havendo 3 pacientes dentro desse grupo, que apresentam 
diurese abaixo da meta (<1ml/kg/h) na primeira avaliação e após instituição da 
hidratação de resgate, como prevista em protocolo, apresentaram, em 18h, diurese 
acima da meta estabelecida.  

Comparando pacientes submetidas à lipoaspiração e à lipoaspiração associada à 
abdominoplastia, observamos que ambos os grupos atingiram a meta de >1mL/kg/h 
tanto nas 6h quanto nas 18h, porém houve maior diurese no grupo de lipoaspiração [2,5 
vs 1,3 e 2,5 vs 1,7]. (Tabela 2) 

No grupo lipoaspiração associada à abdominoplastia, houve aumento da diurese 
das 6h para as 18h de pós-operatório (1,3 vs 1,7).  

 
Tabela 2: diurese média em seis e dezoito horas 

 Diurese média 

6 horas 18 horas 

   

Tipo de cirurgia   

Lipoaspiração 2,5 2,5 

Lipo+abdominoplastia 1,3 1,7 

Valor p 0,021 0,050 
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DISCUSSÃO 

A idade média das pacientes submetidas à cirurgia do contorno corporal foi de 
36,8 anos, variando entre 24 e 54. Assim como nos trabalhos de Cárdenas-Camarena 
(2003)6, Martins et al (2005)7, Trott et al (1998)9, está condizente com o perfil da 
paciente que busca o serviço de cirurgia plástica, com faixa de idade em torno dos 30-40 
anos. A maioria das pacientes (67%) apresentavam ASA I ou II no momento da 
cirurgia, assim como no trabalho de Manassa et al (2005)10.   

A dor foi adequadamente manejada quando se observou que a maioria das 
pacientes (96,7%) não sentiu dor ou informou dor leve. Os resultados do nosso trabalho 
assemelham-se com a literatura nacional.7,11,12 Não foram encontrados casos de 
trombose venosa profunda (TVP) / tromboembolismo pulmonar (TEP), fato que é 
incomum no pós-operatório imediato.4,5,6,14 

Não foram encontrados casos de hipotensão, assim como no outro trabalho 
utilizando protocolo de hidratação semelhante.13 Os autores consideram o resultado 
satisfatório, pois, em 89% (24/27), a diurese esteve acima da meta, sugerindo que o 
protocolo foi eficaz. Nos três casos em que a diurese esteve abaixo da meta de 1 ml/kg/h 
tanto em 6h como em 18h, a pressão arterial estava normal e não houve sinais clínicos 
de hipovolemia. 

O fato de o débito urinário ser maior nas cirurgias de lipoaspiração isolada que 
nas de lipoaspiração associada à abdominoplastia pode ser devido ao menor 
descolamento do tecido subcutâneo, menor retirada de lipócitos e maior reabsorção de 
infiltrado. Em geral, estima-se que pelo menos 70 % do infiltrado permanece após 
lipoaspiração e, apesar do líquido drenar pelas incisões no pós-operatório, grandes 
quantidades de volume entram no intravascular, se tratando de lipoaspiração isolada.9  

A lipoaspiração associada à abdominoplastia é uma cirurgia com maior tempo 
cirúrgico, maior descolamento de tecido subcutâneo e maior retirada de lipócitos. 
Podendo ocorrer maior perda para o terceiro espaço e provavelmente menor absorção de 
volume pelo intravascular.  

O motivo para a diurese pós-operatória em 18h ter se apresentado maior (1,3 vs 
1,7) pode ser devido a maior reabsorção de volume no período de resolução da reação 
metabólica ao trauma cirúrgico, momento em que o terceiro espaço diminui de tamanho 
já que o líquido retorna ao intravascular, aumentando, assim, a diurese.8 

O débito urinário, parâmetro bem estabelecido do estado de hidratação em um 
paciente com função renal normal, é considerado adequado se for maior que 0,5 a 1 
ml/kg/h9. Como descrito na tabela 2, a média da diurese no pós-operatório de 6h e 18h 
estava acima desse mínimo tanto para lipoaspiração isolada como para lipoaspiração 
associada à abdominoplastia.  
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Em nosso trabalho, assim como no de Rohrich et al (2006)13, não houve 
complicações sistêmicas como hipervolemia, insuficiência cardíaca ou edema pulmonar, 
apesar do alto débito urinário no grupo submetido a lipoaspiração isolada.  

CONCLUSÃO 

A cirurgia do contorno corporal se mostrou segura e isenta de complicações 
sistêmicas (hipovolemia, edema pulmonar, ICC) quando o correto manejo da hidratação 
foi feito. A lipoaspiração isolada apresentou um débito urinário significativo.  Quando 
associada à abdominoplastia apresentou um débito menor. A monitorização cuidadosa e 
ajustada aos sinais vitais foi imprescindível uma vez que, mantendo um débito intra-
operatório e pós-operatório acima de 1 ml/kg/h, consequências adversas não foram 
encontradas.  
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ANEXOS 

          AVALIAÇÃO CLÍNICA 

         I - IDENTIFICAÇÃO 

Paciente Nº _______                                 Data de Avaliação:     ____/____/_______ 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/_____ Estado Civil:  

Endereço:  

Cidade:                                                       Estado: 

Telefones para contato: (____)__________________ (____)__________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

Escolaridade:                                              Profissão:  

Peso pré-operatório: __________kg          Altura:____________m                IMC:____________kg/m2 

 

II - HÁBITOS DE VIDA 

Atividade Cotidiana: Sedentária (  ) Ativa (  ) Muito Ativa (  ) 

Quais atividades: ___________________________________________________________ 

Sono diário: Mais de 8 h (  ) Menos de 8 h (  )  

Tabagista: Não (  ) Sim (  ) Ex (  ) Qt tempo uso: 

Etilista: Não (  ) Sim (  )  

Cuidados Corporais: Não (  ) Sim (  ) Quais:____________________ 

Costuma ficar muito 
tempo sentada: 

Não (  ) Sim (  )  
 

III - ESTADO EMOCIONAL: PRÉ OPERATÓRIO/ 6H / 18H AP ÓS A CIRURGIA  

Tranquila (  ) Ansiedade (  )   Nervosismo (  ) Estresse (  ) Depressão(  )   

Tranquila (  ) Ansiedade (  )   Nervosismo (  ) Estresse (  ) Depressão(  )   

Tranquila (  ) Ansiedade (  )   Nervosismo (  ) Estresse (  ) Depressão(  )   
 

IV – ANTECEDENTES PATOLÓGICOS:  

(  ) Hipertensão      (  ) Diabetes     (  ) Rinite Alérgica     (  ) Outros: 

Uso de Medicamentos:    (  ) Nenhum        (  ) Corticóide      (  ) Anti-histamínicos       (  )Outros 

Qual(is): 
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V - SINAIS VITAIS (6h – 18h):      

PA:_________________mmHg    FR:__________irpm    FC:___________bpm         Tax.:__________ºC       

PA:_________________mmHg    FR:__________irpm    FC:___________bpm         Tax.:__________ºC 

VI - DOR (6H – 18H): 

 

Dor F.O 6h (  ) Presente  (  ) Ausente 18h (  ) Presente  (  ) Ausente 

Dor em outro local:  6h (  ) Presente  (  ) Ausente    18h (  ) Presente  (  ) Ausente 

Onde: 

 

VII - PARÂMETROS CLÍNICOS  (6h – 18h) 
 

Desconforto Respiratório: 6h (  ) Presente  (  ) Ausente 18h (  ) Presente  (  ) Ausente 

Ausculta Respiratória: 6h 18h 

Palpitações cardíacas: 6h (  ) Presente  (  ) Ausente 18h (  ) Presente  (  ) Ausente 

Ausculta Cardíaca: 6h 18h 

Débito Urinário(ml/kg/h): 6h ____________________ 18h______________________ 

 

VIII – SINAIS E SINTOMAS DE TVP (6h – 18h) 

Cianose (Panturrilha):                       6h (  ) Presente  (  ) Ausente               18h (  ) Presente     (  ) Ausente  

Simetria(Panturrilha):                       6h (  ) Simétrico  (  ) Assimétrico       18h (  ) Simétrico  (  ) Assimétrico 

Menor mobilidade (Sinal da Bandeira):  6h (  ) Presente  (  ) Ausente         18h (  ) Presente    (  ) Ausente 

Dor à palpação (Sinal de Bancroft):        6h (  ) Presente  (  ) Ausente         18h (  ) Presente    (  ) Ausente  

Dor à dorsiflexão do pé (Sinal de Homans):  6h (  ) Presente  (  ) Ausente      18h (  ) Presente     (  ) Ausente 

Preenchido por: ______________________________________________ 
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
 
A Revista Brasileira de Cirurgia Plástica é o órgão oficial de divulgação da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), trata-se de uma publicação trimestral, com 
circulação regular desde 1986. A Revista Brasileira de Cirurgia Plástica está indexada 
na base de dados LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde. 
 
A Revista Brasileira de Cirurgia Plástica tem como objetivo registrar a produção 
científica em Cirurgia Plástica, fomentar o estudo, aperfeiçoamento e atualização dos 
profissionais da especialidade. 
 
Os trabalhos enviados para publicação na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica devem 
versar sobre temas relacionados à cirurgia plástica e áreas afins. A revista publica as 
seguintes categorias de artigos: editorial, artigo original, artigo de revisão, relato de 
caso, idéias e inovações, resenha, carta ao editor e artigo especial. Eventualmente, 
poderá publicar debate sobre temas específicos, por indicação e com convidados do 
Editor. 
 
Artigos com objetivos meramente propagandísticos ou comerciais não serão aceitos. 
 
Os autores são responsáveis pelo conteúdo e informações contidas em seus manuscritos. 
 
 
COMO ENTRAR EM CONTATO COM A REVISTA  
 
Revista Brasileira de Cirurgia Plástica  
Rua Funchal, 129 cjto 21-A - Vila Olímpia  
São Paulo - SP - Brasil CEP 04551-060  
Tel: 55 11 3044-0000 55 11 3044-0000 55 11 3044-0000 - Fax: 55 11 3846-8813  
E-mail: sbcp@cirurgiaplastica.org.br  
Site: www.rbcp.org.br  
 

 

CATEGORIAS DE ARTIGOS 
 
Artigo Original -  Nesta categoria, estão incluídos estudos controlados e aleatorizados, 
estudos observacionais, bem como pesquisa básica com animais de experimentação. 
São submetidos a publicação espontaneamente pelos autores. Os artigos originais 
deverão conter, obrigatoriamente, Introdução, Método, Resultados, Discussão, 
Conclusões, Referências, Resumo e Summary. Seu texto deve ter entre 2000 e 3000 
palavras, excluindo-se tabelas, referências, resumo e summary. O número de referências 
não deve exceder a 20.  
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COMO PREPARAR O MANUSCRITO  
 
A Revista adota os Requisitos de Vancouver - Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals, organizadas pelo International Committee of 
Medical Journal Editors - "Vancouver Group", disponíveis em www. icmje.org A 
obediência às instruções é condição obrigatória para que o trabalho seja considerado 
para análise. 
 
Primeira página - Identificação  
Deve conter o título do trabalho de maneira concisa e descritiva, em português e inglês, 
o nome completo dos autores e respectivas titulações, bem como a instituição em que o 
trabalho foi elaborado. A seguir, nome do autor correspondente, juntamente com o seu 
endereço, telefone, fax e endereço eletrônico. Caso o trabalho tenha sido apresentado 
em congresso, devem ser mencionados: nome do evento, local e data da apresentação. 
Devem ser declarados potenciais conflitos de interesse e fontes de financiamento. 
 
O número máximo de autores estabelecido para um artigo original é oito, as demais 
categorias de artigos poderão apresentar até cinco autores. Artigos com maior número 
de autores deverão vir acompanhados de declaração que explicite a participação de cada 
co-autor no desenvolvimento do trabalho e serão avaliados pelo Conselho Editorial. 
 
Segunda página - Resumo e Summary (apenas para as seções de artigo original, 
artigo de revisão e relato de caso)  
O resumo dos artigos originais deve ser estruturado em quatro seções: Introdução, 
Método, Resultados e Conclusões. A elaboração deve permitir compreensão sem acesso 
ao texto. Da mesma forma, deve ser preparado o Summary que represente uma versão 
literal do Resumo, seguindo a mesma estrutura:Background, Method, 
Results e Conclusions. Artigos de revisão e relato de caso também devem apresentar 
resumo e summary, os quais não precisam obedecer à estruturação proposta acima. O 
resumo e o summarynão devem exceder 250 palavras. 
 
Nesta mesma página, devem ser incluídos até 5 descritores (palavras-chave) que 
definam o assunto do trabalho, assim com a respectiva tradução para os descriptors (key 
words). Esses descritores podem ser consultados nos endereços eletrônicos: 
http://decs.bvs.br/ que contém termos em português, espanhol ou inglês, ou 
www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 
 
Corpo do Artigo  
Os artigos devem ser divididos em Introdução, Método, Resultados e Discussão. As 
Referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, sob 
a forma de potenciação. 
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Introdução - Deve conter o propósito do artigo e sintetizar a lógica do estudo. Deve 
estabelecer as premissas teóricas que levaram os autores à curiosidade do tema. Deve 
determinar porque o assunto deve ser estudado, esclarecendo falhas ou incongruências 
na literatura e/ou dificuldades na prática clínica que tornam o trabalho interessante ao 
especialista. 
 
Método - Descreve claramente a seleção de elementos de observação e experimentais, 
como pacientes, animais de laboratório e controles. Quando pertinente, devem ser 
incluídos critérios de inclusão e exclusão no estudo. Esta seção deve fornecer detalhes 
suficientes que permitam sua reprodução e utilização em outros trabalhos. Métodos 
aplicados já publicados, mas pouco conhecidos, devem vir acompanhados de referência 
bibliográfica; novas técnicas devem ser descritas detalhadamente. Da mesma forma, 
métodos estatísticos e eventuais programas de computação devem ser descritos. 
 
Os autores devem declarar que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
Instituição onde o trabalho foi realizado. 
 
Resultados - Devem ser apresentados em seqüência lógica no texto, tabelas e 
ilustrações. O uso de tabelas e gráficos deve ser privilegiado. As informações contidas 
em tabelas ou figuras não devem ser repetidas no texto. 
 
Discussão - Nesta seção, espera-se que o autor demonstre conhecimento pessoal e senso 
crítico em relação ao seu trabalho, cotejando os resultados obtidos com os disponíveis 
na literatura. Os comentários devem ser relacionados a abrangência, posicionamento e 
correlação do estudo com outros da literatura, bem como incluir limitações e 
perspectivas futuras. 
 
Conclusões - Devem ser concisas e responder apenas aos objetivos propostos. 
 
Agradecimentos  
Se desejados, devem ser apresentados ao final do texto, mencionando-se os nomes de 
participantes que contribuíram, intelectual ou tecnicamente, em alguma fase do 
trabalho, mas não preencheram os requisitos para autoria, bem como, às agências de 
fomento que subsidiaram as pesquisas que resultaram no artigo publicado. 
 
Referências  
As referências devem ser citadas quando de fato consultadas, em algarismos arábicos 
em forma de potenciação e numeradas por ordem de citação no texto. Devem ser citados 
todos os autores, quando até seis; acima deste número, citam-se os seis primeiros 
seguidos de et al. A apresentação deverá estar baseada no formato denominado 
"Vancouver Style" e os títulos de periódicos deverão ser abreviados de acordo com o 
estilo apresentado pela List of Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of 
Medicine. Seguem alguns exemplos dos principais tipos de referências bibliográficas; 
outros exemplos podem ser consultados no site da National Library of 
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Medicine (http://www.nlm.nih.gov/bsd/ uniform_requirements.html). 
 
Artigo de Revista  
Quintas RCS, Coutinho ALF. Fatores de risco para o comprometimento de margens 
cirúrgicas nas ressecções de carcinomas basocelular. Rev Bras Cir Plást. 
2008;23(2):116-9. 
 
Capítulo de Livro  
D'Assumpção EA. Problemas e soluções em ritidoplastias. In: Melega JM, Baroudi R, 
eds. Cirurgia plástica fundamentos e arte: cirurgia estética. Rio de Janeiro:Medsi;2003. 
p.147-65. 
 
Livro   
Saldanha O. Lipoabdominoplastia. Rio de Janeiro:Di Livros; 2004. 
 
Tese  
Freitas RS. Alongamento ósseo de mandíbula utilizando aparelho interno: análise 
quantitativa dos resultados [Tese de doutorado]. São Paulo:Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Medicina;2003. 97p. 
 
Eventos  
Carreirão S. Mamaplastia redutora. In: XXXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Plástica; 2001 Nov 11-16; Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Figuras e Tabelas  
Todas as figuras e tabelas devem ser numeradas seqüencialmente, em algarismos 
arábicos, seguindo sua ordem de citação. 
 
As tabelas devem ser apresentadas apenas quando necessárias para a efetiva 
compreensão do trabalho, não contendo informações redundantes já citadas no texto. 
 
As figuras e tabelas devem vir acompanhadas de suas respectivas legendas. As 
abreviações empregadas nas figuras e tabelas devem ser explicitadas nas legendas. 
 
O número de figuras não pode ultrapassar de 20 (vinte). 
 
Fotos de pacientes devem ter fundo uniforme, especialmente de cor e sem qualquer 
objeto estranho aparecendo: maçanetas, luminárias, etc. O campo fotografado deve ser 
estritamente da área de interesse do assunto. Em fotos do rosto, usar os recursos 
possíveis para impedir a identificação do paciente. 

 


