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INTRODUÇÃO
A ritidoplastia é uma das técnicas mais utilizadas para rejuvenescimento
facial. A elevação da linha de implantação pilosa temporal – a costeleta - é um
dos seus maiores estigmas. O apagamento da costeleta ocorre devido à
tração e ao reposicionamento súpero-lateral do retalho facial ou pode ser
resultado da lesão dos folículos pilosos durante o procedimento.
O objetivo desse estudo é analisar os resultados da correção da
elevação da costeleta pós ritidoplastia, através do transplante capilar.
MÉTODOS
A linha de implantação capilar temporal é marcada, estabelecendo assim,
a área a ser reconstituída (Fig. 1). A área cirúrgica é infiltrada com solução de
xilocaína com vasoconstritor (Fig. 2). É feito um fuso no couro cabeludo em
região occiptal (área doadora) e logo após é suturado. Os folículos são
preparados para serem implantados de forma que permaneçam com sua
estrutura anatômica (Fig. 3). A implantação dos folículos é feita com o auxílio
de agulhas e a quantidade varia em cada caso.
Ao final do procedimento não é necessário curativos oclusivos. O
paciente recebe alta no mesmo dia e o pontos da área doadora são retirados
em 15 dias.

Fig. 4: Resultado imediato ao final do
procedimento.

RESULTADOS
Os pacientes submetidos ao transplante capilar têm obtido melhora
estética importante. O crescimento do cabelo implantado é notado a partir de
6 meses e o resultado final é visto em 10 a 12 meses.
Foram relatadas algumas complicações no pós-operatório, sendo elas:
alargamento da cicatriz em área doadora e eflúvio telógeno.
Os autores familiarizados com a técnica referem resultados altamente
satisfatórios em apenas uma sessão
CONCLUSÃO
De acordo com os resultados, acredita-se que o transplante capilar é a
melhor opção cirúrgica para correção da elevação de costeleta pósritidoplastia, alcançando resultados satisfatórios, com baixos índices de
complicações.
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Fig. 5: Pré-operatório

Fig. 6: Pós-operatório após 1
ano.

