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Introdução 

Hemiatrofia facial progressiva ou Síndrome de Parry-Romberg se caracteriza por atrofia facial do tecido celular 

subcutâneo, que pode ser seguida por perda associada de pele, cartilagem, tecido muscular e ósseo1.É uma 

entidade rara, de etiologia desconhecida cujos sintomas iniciam na primeira ou na segunda década de vida, sendo 

lentamente progressiva e autolimitada, porém sem remissão dos sinais e sintomas2. 

Apresenta-se o caso de uma paciente com Síndrome de Parry-Romberg enfocando o tratamento através da 

bioplastia com o emprego de implante injetável de microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) como opção 

terapêutica, discutindo aspectos anatômicos e funcionais.  
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Relato de Caso 

Paciente feminina, branca, 37 anos, há 14 anos surgiram estigmas de atrofia facial unilateral à esquerda que 

progressivamente tornaram-se mais marcantes. Foi realizada investigação ambulatorial onde se evidenciou 

síndrome de Parry-Romberg, fez 13 sessões de lipoenxertia em outro serviço com resultado muito pobre e 

insatisfatório. Optou-se pela utilização de implante injetável de microesferas de polimetilmetacrilato. Foram 

realizadas três sessões com uma média de 9ml por sessão. O resultado final do procedimento foi considerado 

satisfatório. Na figura se pode observar à esquerda o resultado obtido após as 13 sessões de lipoenxertia e a direita 

o resultado 6 meses após a última sessão de bioplastia.  
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Discussão 

A Síndrome de Parry-Romberg compreende alterações neurológicas, oculares e faciais com manifestação 

geralmente unilateral3.. A presença de atrofia facial unilateral com lipólise do tecido celular subcutâneo costuma 

conferir aspecto inestético, sendo esta a principal queixa desta paciente. 

Como modalidades de tratamento figuram os enxertos dermo-adiposos, a lipoenxertia, retalhos pediculados e 

microcirúrgicos.  

O implante injetável de microesferas de polimetilmetacrilato vem sendo utilizado com sucesso tanto como 

procedimento único, quanto como complementar na correção do contorno de tecidos moles da face4,5. Tal terapia 

apresenta como principais vantagens: Realização de procedimento reconstrutivo em regime ambulatorial, 

possibilidade de retoques sutis, mínima agressão local, resultado duradouro e ausência de zona doadora com suas 

morbidades indesejáveis6,7.  
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Conclusão 

No caso relatado a bioplastia configurou-se numa alternativa de execução segura, sem efeitos colaterais, com 

resultado plenamente satisfatório o que o torna uma excelente opção terapêutica.  
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