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RESUMO

Os autores apresentam os estudos e resultados obtidos após a avaliação de 730 casos operados de hipertrofia
mamária) no período de Janeiro de 1995 a dezembro de 2001) no Hospital Universitário Pedro Ernesto
(HUPE). As pacientes e a técnica cirú1"lJicasão analisadas em seus mais importantes detalhes) ressaltando os
cuidados necessários na avaliação clínica pré-operatória) ato cirú1"lJicoepós-operatório bem conduzidos) para
que os resultados seJam satisfatórios) obtendo mamas de formato natural) manutenção da função de lactação
e sensibilidade areolomamilar; obtenção de cicatrizes discretas ou imperceptíveis.
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INTRODUÇÃO

A mamaplastia redutora é a principal cirurgia procu-
rada por pacientes no ambulatório de cirurgia plásti-
ca, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, sendo
realizadas entre 10 a 15 cirurgias mensais. As pacien-
tes desejam diminuir o tamanho da mama por razões
físicas e psicológicas.

O culto à forma física, promovido pelos meios de co-
municação, a associação entre beleza física e sucesso
profissional, social e amoroso fazem com que aumen-
te a solicitação de cirurgia por fatores estéticos.

Pacientes queixando-se de desconforto físico devido
ao peso das mamas, lombalgias, peso nos ombros,
sendo também observados: má-postura, como cifose
dorsal e lordose lombar, sulcos ou marcas nos om-
bros pelas alças do sutiã e dermatites na região do
sulco submamário, que representam alterações funci-
onais, devendo a cirurgia plástica corrigir a hipertrofia
mamária, o agente causal dessas deformidades.

No exame da mama é realizada a inspeção com a pa-
ciente em pé ou sentada, quando são avaliados o grau
de hipertrofia e ptose mamária, a simetria, a qualida-
de e alterações de pele (cicatrizes e estrias), a colora-
ção e formato do complexo areolomamilar (CAM),

Fig. 1 - Marcação preconizada por Pitanguy e modificada por
Castro com incisões curvilíneas (à esquerda); ressecção do pólo
inferior em quilha (à direita).

Figs. 2a e 2b - Visão frontal de paciente de 26 anos em pré e pós-operatório de quatro anos.

Figs. 2c e 2d - Paciente em perfil, em que foram ressecados 560 g na mama direita e 460 g na mama esquerda.
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os mamilos (evertidos, planos, invertidos,
hipertróficos), a junção medial dos sulcos
inframamários, a relação continente-conteúdo. Du-
rante a palpação, deve-se avaliar a consistência (glan-
dular, mista, adiposa), sensibilidade, presença ou au-
sência de turnorações na mama, linfonodos axilares e
secreções à expressão marnilar. Realizar medidas da
fúrcula esternal aos mamilos e da distância
intermarnilar.

As hipertrofias podem ser acompanhadas por ptose
mamária, conforme classificou Binet'!', em 4 (qua-
tro) graus:

Grau I - borda inferior da mama, até 2 em do
sulco inframamário.

Grau II - borda inferior da mama encontra-se a
mais de 2 em do sulco infrarnamário mas,
não ultrapassa o rebordo costal.

Grau III - borda inferior da mama entre o re-
bordo costal e o umbigo.

Grau IV - borda inferior da mama, abaixo do
umbigo.

Deve-se avaliar a morfologia da mama em proporção
ao tórax, tamanho e peso da paciente, e estar ciente
da importância do conhecimento da irrigação e
inervação da mama. As anastomoses vasculares são
abundantes, principalmente ao nível do CAM. Há de
se ressaltar a sensibilidade da região areolomamilar,
dada principalmente pelo ramo cutâneo lateral do 4°
nervo intercostal.

Quanto à consistência, Galtieri'? classificou as mamas
histologicamente em:

a) Hipertrofia glandular pura da puberdade ou
verdadeira.

b) Hipertrofia glandular mista (glandular e
adiposa), encontrada principalmente após
gravidez e lactação.

c) Hipertrofia adiposa pura ou falsa, encontrada

Figs. 3a e 3b - Visão frontal de paciente de 41 anos em pré e pós-operatório de um ano.

Figs. 3c e 3d - Paciente em perfil, em que foram ressecados 770 g na mama direita e 750 g na mama esquerda.
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em pacientes pré-menopáusicas ou de idade
avançada.

A técnica de mamaplastia redutora adotada em nosso
serviço segue a marcação idealizada por Pitanguyí",
modificada com incisões curvilíneas, conforme des-
crito por Castro'!'. A ressecção de tecido mamário é
realizada de forma clássica, segundo a técnica de
Pitanguy-" com ressecção em quilha, ou modificada
com ressecção plana, variante I de Pontes'". A mode-
lagem do tecido mamário é realizada em conjunto com
a pele, sem descolamento entre eles.

No pós-operatório o curativo é mantido com fitas
adesivas microporosas, substituídas a cada sete dias.
Após 24 horas de pós-operatório retira-se o curativo
elástico algodoado, que é trocado pelo sutiã pós-ci-
rúrgico, tendo então alta hospitalar. O repouso das
suturas resultará em cicatrizes mais discretas.

As mamaplastias podem apresentar basicamente as
seguintes complicações: hematomas, deiscências, in-
fecções, necroses, assimetrias e cicatrizes inestéticas
que geralmente incomodam mais o cirurgião que a
paciente. Algumas medidas profiláticas podem ser
tomadas visando evitá-las, como: uso de uma técnica
adequada, ausência de tensão nas suturas, menor
traumatismo dos tecidos cutâneos.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi atestar a grande
aplicabilidade da técnica cirúrgica de Pitanguyw e suas
modificações, obtendo resultados satisfatórios nos
diversos tipos de apresentação de hipertrofias mamá-
rias, considerando que as mamaplastias são realizadas
pelos residentes do 3° ano de cirurgia plástica, auxili-
ados e supervisionados pelas equipes e residentes do
Hospital Universitário Pedro Ernesto. Grande parte
de nossas pacientes é portadora de gigantomastias,
sendo realizadas grandes ressecções para conseguir
forma agradável, chegando em 31% a proporção dos
casos em que foram ressecados mais de 1.000 g de
tecido mamário. Complicações imediatas e tardias são
analisadas, e o resultado final não foi comprometido,
sendo demonstrado pelas pacientes altos graus de sa-
tisfação em 85% dos casos.

MÉTODO

Foi realizado estudo retrospectivo de 730 pacientes,
submetidas à redução mamária, no período de janei-

ro de 1995 a dezembro de 2001, sendo as pacientes
avaliadas quanto à idade (Fig. 4), forma das mamas,
consistência, simetria e grau de ptose mamária opera-
das pela técnica de Pitanguy'", e analisadas em rela-
ção à quantidade de tecido mamário ressecado, ao grau
de satisfação da paciente, avaliação objetiva, compli-
cações imediatas e tardias.
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DISTRIBUiÇÃO DE MAMAPLASTIAS
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Fig. 4 - Distribuição de mamaplastias redutoras por faixa etária.
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QUANTIDADE DETECIDO MAMÁRIO
RESSECADO POR PACIENTE
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Fig. 5 - Quantidade de tecido mamário ressecado por paciente.

•• Ruim (3,4%)

•• Regular (11,6%)

c:::=J Bom (41,1 %)

•• Ótimo (43,8%)

GRAU DE SATISFAÇÃO DAS PACIENTES

Fig. 6 - Grau de satisfação das pacientes.
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BIBLIOGRAFIARESULTADOS

A análise evidenciou que 63% das pacientes apresen-
tavam-se na faixa etária de 20 a 40 anos (Fig. 4), 70%
das mamas era de consistência mista, 34% apresenta-
vam algum grau de assimetria. Foi empregada a téc-
nica de Pitanguy-" clássica com ressecção em quilha
do tecido mamário em 25% dos casos, sendo realiza-
da ressecção plana em 75% das pacientes. A média de
tecido ressecado no estudo realizado foi de 800 g por
paciente (Fig. 5). Intercorrências imediatas foram
encontradas em 14% dos casos, sendo representadas
principalmente por discreta deiscência na região do
"T" invertido e hematomas, com evolução satisfatória.
Complicações tardias ou seqüelas foram observadas
em 16% dos casos, envolvendo alterações de sensibi-
lidade e posicionamento do CAM e assimetria ma-
mária. As pacientes referem altos graus de satisfação
(Fig. 6), com 85% dos casos situados entre bons e
ótimos.

CONCLUSÃO

As pacientes que solicitam a mamaplastia, por moti-
vos funcionais ou não, estão sempre desejando o me-
lhor resultado estético. A mamaplastia é uma troca de
mamas cuja forma desagrada a paciente por mamas
com excelente forma, aspecto e consistência, porém
com cicatrizes, que geralmente são de boa qualidade
quando de uma cirurgia bem conduzida. A técnica
cirúrgica proposta por Pitanguy'ê' é de fácil execução
e padronização, podendo obter-se resultados seme-
lhantes quando realizadas por diferentes cirurgiões,
mesmo aqueles em treinamento, sendo bem aplicável
para os diversos tipos e formas de mama.
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