
Resumo

As lesões de dedos da mão estão entre as lesões traumáticas mais prevalentes. A restauração 
de sua sensibilidade é essencial para o adequado funcionamento da mão. As técnicas mais frequentemente 
utilizadas para cobertura das lesões das pontas dos dedos são os retalhos de avanço e os retalhos em ilha.

Nosso estudo buscará avaliar a sensibilidade destes dois tipos de retalhos usando os testes de 
discriminação estática entre dois pontos e o teste dos monofilamentos de Semmes-Weinstein, seis meses 
após a cirurgia. Serão recrutados pacientes com lesões traumáticas nas extremidades dos dedos que foram 
submetidos à um dos dois tipos de retalho.

Atualmente o critério de indicação do tipo de retalho se baseia na complexidade do 
procedimento. Se for possível provar que a recuperação da sensibilidade é mais pronunciada com o retalho 
em ilha, este procedimento poderá ser indicado, com segurança, em lesões mais simples em indivíduos cuja 
função dependa desta sensibilidade.
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Abstract 

Finger injuries are among the most prevalent traumatic injuries. Restoring its sensitivity is essential for 
proper hand function. The techniques most frequently used to cover lesions on the fingertips are the 
advancement flaps and the island flaps.

Our study will seek to assess the sensitivity of these two types of flaps using the static discrimination tests 
between two points and the Semmes-Weinstein monofilament test, six months after surgery. Patients with 
traumatic injuries of the extremities of the fingers who have undergone one of the two types of flaps will 
be recruited.

Currently, the criterion for indicating the type of flap is based on the complexity of the procedure. If it is 
possible to prove that the recovery of sensitivity is more pronounced with the island flap, this procedure 
can be safely indicated in simpler injuries in individuals whose function depends on this sensitivity.
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