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Carta ao Editor

Estudo anatômico da linha semicircular

Prezado Prof. Ricardo Baroudi
Editor da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica 

Gostaria de elogiar os autores do trabalho intitulado 
“Estudo anatômico da linha semicircular e sua importância 
cirúrgica na reconstrução de mama”, publicado no último 
número da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (volume 
25, número 2, páginas 325 a 329, 2010). O trabalho destaca-
se pela clareza da metodologia, da discussão e conclusão, 
contribuindo com informações anatômicas importantes para 
o planejamento pré-operatório nas reconstruções mamárias 
com retalho miocutâneo do reto do abdome. Entretanto, 
seria recomendado observar a nova Terminologia Anatômica 
Internacional do Federative Committee on Anatomical Termi-
nology (Comissão Federativa da Terminologia Anatômica, 
1998) – o guia de referência internacional especializado em 
linguagem anatômica. 
 Com base na nova terminologia anatômica, as artérias 
responsáveis pela irrigação do músculo reto do abdome são a 
artéria epigástrica superior (ramo da artéria torácica interna) 
e a artéria epigástrica inferior (ramo da artéria ilíaca externa). 
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Portanto, não seria recomendado denominá-las de artéria 
epigástrica profunda superior e artéria epigástrica profunda 
inferior, respectivamente. Além disso, a artéria epigástrica 
superficial (ramo da artéria femoral) também é indevida-
mente denominada de artéria epigástrica inferior superficial 
em outros trabalhos sobre o assunto, portanto, não existe 
uma divisão da artéria epigástrica inferior em ramos super-
ficial e profundo. Atualmente, essa terminologia anatômica 
inadequada é com frequência verificada em artigos científicos 
nacionais e internacionais.
 Espero ter contribuído um pouco para o entendimento 
da anatomia dessa região estudada e ressalto a relevância do 
trabalho desenvolvido pelos autores do artigo abordado.
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