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Introdução: apesar dos avanços técnico-científicos da cirurgia plástica os riscos inerentes ao
procedimento cirúrgico não podem ser desconsiderados, sendo um deles a deiscência de sutura. A
oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é uma possibilidade de tratamento, na qual o paciente respira
oxigênio a 100%, a uma pressão 2 a 3 vezes a pressão atmosférica a nível do mar, dando suporte e
aprimorando o combate a infecções, os processos de cicatrização em curso, a ação farmacológica
de antibióticos, a compensação de eventos de hipóxia e a neutralização de substâncias tóxicas.
Objetivos: relatar e demonstrar através de imagens o uso da oxigenoterapia hiperbárica como
possibilidade terapêutica em deiscências de sutura pós mamoplastia.
Casuísticas e Métodos: mulher, 39 anos, sem comorbidades, em pós operatório de
abdominoplastia e mamoplastia. Evoluiu com deiscência parcial de suturas em ambas as mamas.
Submetida à quinze sessões de OHB.
Resultados e Conclusão: após as sessões prescritas, houve resolução completa do quadro na
mama esquerda e apenas pequenas lesões puntiformes e superficiais na mama direita. Como
observado no caso, a evolução positiva da cicatrização durante as sessões de OHB é evidente, e tal
resultado pode ser associado à demanda de oxigênio em várias etapas do processo de cicatrização,
além da melhora na proliferação de fibroblastos, síntese de colágeno e epitelização graças aos
maiores níveis plasmáticos de oxigênio. Pelo excelente resultado observado no caso, concluímos
que o nosso resultado reforça que a OHB deva ser considerada no tratamento da deiscência de
sutura, com notável benefício na cicatrização e recuperação, como o ocorrido neste relato de caso.
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