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RESUMO
Introdução: A cirurgia plástica pós-grandes emagrecimentos tem modificado rapidamente
suas abordagens, sendo que as deformidades da mama são variadas e necessitam de uma
classificação correta para seu tratamento. Método: Os pacientes foram classificados em 4
grupos: grupo I - mamas com volume e com consistência; grupo II - mamas com volume,
mas sem consistência; grupo III - mamas com pouco volume, mas com alguma consistência; e grupo IV - mamas totalmente sem volume e sem consistência. Resultados: Pacientes do grupo I devem ser tratadas com mamaplastia com pedículo inferior, grupo II com
mastopexia com implante mamário subfascial, grupo III com mamaplastia de aumento via
periareolar subfascial e grupo IV mamaplastia clássica com implante mamário subfascial.
Conclusão: A classificação das deformidades da mama pós-grandes emagrecimentos se
mostrou válida e necessária para a indicação correta do tratamento cirúrgico.
Descritores: Mamoplastia. Obesidade. Perda de peso.
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Introduction: Post bariatric plastic surgery is changing its procedures so that the breast deformities are varied and need a correct classification for its treatment. Methods:
The patients were classified in four groups: group I - breasts with volume and consistency; group II - breasts with volume and no consistency; group III - breast with little
volume and some consistency; and group IV - breasts with no volume or consistency.
Results: Group I patients should be treated with mammaplasty with inferior pedicle, group
II with mastopexy and subfascial mammary implants, group III with periareolar augmentation mammaplasty and group IV with the association of mammaplasty with subfascial
implants. Conclusion: The classification of post bariatric mammary deformities turned to
be needed for the proper surgical treatment.
Descriptors: Mammaplasty. Obesity. Weight loss.
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