
1º DIA: 14 de junho de 2019, Sexta-feira

• Abertura 
•  História da cirurgia de nervos periféricos 

Módulo: Bases da Cirurgia do Nervo Periférico
• Mecanismos e classi� cação das lesões traumáticas de 

nervo periférico 
• Importância da avaliação neuro� siológica 

intraoperatória na estratégia de reparo cirúrgico de 
nervos  

• Estudo por imagem de lesões de nervos periféricos: CT, 
RM ou US 

• Adesivos teciduais no reparo de nervos: tipos, 
indicação, prós e contras

Módulo: Lesões de Nervo Periférico
• Reparo de lesões traumáticas do nervo radial: 

reconstrução direta, transferência nervosa ou ambos?  
• Enxertos longos versos curtos em cirurgia de plexo: 

Estudo comparativo
• Inovações, técnicas e opções de obtenção de enxertos 

de nervo
• Articulação em � exão sem tensão e sutura nervosa 

sem enxertos: resultados a longo prazo

Módulo: Síndromes Compressivas - I
• Conduta na recidiva da síndrome do túnel do carpo
• Como evitar complicações e resultados abaixo da 

expectativa no tratamento da síndrome do túnel do 
carpo? 

• Síndrome do túnel do carpo – Avaliação crítica entre 
cirurgia endoscópica e aberta

Módulo: Síndromes Compressivas - II
• Lesão do nervo � bular no joelho: melhor forma de 

tratamento e conduta quando falha 
• Tratamento cirúrgico da síndrome do túnel do tarso: 

quando, como e expectativa de resultado 
• Qual a melhor opção no tratamento cirúrgico da 

Meralgia Parestésica: neurólise ou neurectomia 
• Síndrome do piriforme - vale a pena indicar cirurgia?

Módulo: Síndromes Compressivas - III
• Síndrome da compressão do nervo ulnar no cotovelo: 

análise crítica das diferentes opções de tratamento 
cirúrgico 

• Falhas na descompressão do nervo ulnar no cotovelo e 
na mão – como proceder? 

• Lesões de nervos periféricos na hanseníase: porque 
descomprimir?

• Síndromes compressivas de nervo: quais as vantagens 
do tratamento endoscópico 

• Conduta na lesão traumática ou compressiva do nervo 
pudendo

Módulo: Lesão do Plexo Braquial – I
• Acesso cirúrgico ao plexo braquial: di� culdades e dicas 
• Qual a melhor técnica para reinervação do músculo 

bíceps: reconstrução de C6 ou o procedimento de 
Oberlin? 

• Diagnóstico de avulsão radicular em lesões altas 
do plexo braquial: comparação da mielogra� a por 
tomogra� a computadorizada com a ressonância 
magnética, tendo a exploração cirúrgica como padrão 
de referência 

• Análise anatômica e morfométrica do uso do ramo 
para o levantador da escápula como doador na cirurgia 
de nervo periférico 

Programa Cientí� co Preliminar

Sistema Nervoso Periférico
VI Congresso Brasileiro de Cirurgia do

14 e 15 de junho de 2019 - Hospital SARAH Brasília



Módulo: Lesão do Plexo Braquial – II
• Reconstrução de função de tríceps - importância e 

técnicas 
• Nervo frênico X Nervo intercostal para recuperação do 

bíceps em lesões completas 
• Síndrome do des� ladeiro torácico: diagnóstico 

diferencial e formas de tratamento 
• Resistência e força após da cirurgia de plexo em 

músculos reinervados em lesões de plexo braquial 

2º DIA: 15 de Junho de 2019, Sábado

Módulo: Paralisia Braquial Obstétrica – I
• Avaliação e reabilitação da criança com PBO 
• Transferências de fascículo dos nervos ulnar ou 

mediano na lesão do plexo braquial ao nascimento: 
risco ao desenvolvimento da mão? 

• Opções no tratamento das lesões graves do plexo 
braquial no período neonatal - transferência de 
intercostais 

Módulo: Paralisia Braquial Obstétrica – II
• Cirurgias reconstrutivas para sequela de ombro da 

criança com PBO 
• Avaliação e abordagem das deformidades articulares e 

ósseas tardias no PBO
• Resultado do tratamento cirúrgico das lesões 

traumáticas do plexo braquial ao nascimento: análise 
da série do HC-FMUSP

Módulo: Tumor de Nervo Periférico
• Classi� cação e aspectos de � siopatogenia dos tumores 

de nervo periférico
• Estratégias técnicas para ressecção de tumor de nervo 

periférico 
• Neuro� bromatose tipo 1: indicação de tratamento 

cirúrgico, nuances da técnica e expectativa de 
resultados 

• Tratamento dos perineuriomas: operar sempre? 
• Tratamento dos tumores malignos com envolvimento 

de nervos periféricos: estratégias do cirurgião 
oncológico 

Módulo: Lesão de Nervo facial e Lesão Medular
• Técnicas e análise crítica das formas de transferências 

hipoglosso facial 
• Transferência hipoglosso-facial vs. transferência 

masseter-facial: qual a melhor técnica?
• Reanimação tardia da face paralisada 
• Transferências nervosas na lesão medular e lesões 

radiculares em cirurgia de coluna - lições aprendidas 
• Tratamento cirúrgico para melhora de funcionalidade 

de membros superiores em pacientes com tetraplegia 

Módulo: Lesão do Plexo braquial – III
• Reinervação do ombro com transferências de nervos - 

resultados cirúrgicos 
• Transferência do músculo grácil em lesões do plexo 

braquial: resultados da série inicial (17 casos) do HC-
FMUSP

• Opções cirúrgicas para reinervação da mão nos 
diferentes tipos de lesão do plexo braquial 

• Reconstrução tardia para movimentação de ombro e 
� exão de cotovelo no adulto 

Módulo: Reabilitação e Dor
• Avaliação pré e pós operatória – reabilitação na Rede 

SARAH 
• In� uência da neurólise do plexo braquial na dor 

neuropática pós-traumática
• Neurectomia de nervos sensitivos para o tratamento de 

dor nas lesões traumáticas de nervo
• Indicações, técnicas e resultados da neuromodulação 

invasiva e da técnica de DREZ no tratamento da dor 
neuropática crônica por lesão traumática de nervos 


