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Busnardo FF. Comparação anatômica entre o retalho perfurante ântero-

lateral da coxa e os retalhos cutâneos paraescapular e lateral do braço 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 

77 p. 

 
A descrição de retalhos cutâneos pediculados em ramos perfurantes 

musculares é recente. O retalho ântero-lateral da coxa é vascularizado por 

vasos perfurantes musculares do ramo descendente da artéria circunflexa 

femoral lateral. Trata-se de retalho de pouca espessura, pedículo vascular 

longo e calibroso e baixa morbidade de área doadora. Entretanto, a 

dissecção do trajeto intramuscular de seu pedículo é tecnicamente difícil. 

Sua indicação é por vezes questionada por tratar-se de retalho de 

características semelhantes a outros vascularizados por artérias cutâneas 

diretas ou septocutâneas. Estes têm menor variação anatômica e dissecção 

mais simples. O presente estudo avaliou as características anatômicas do 

retalho ântero-lateral da coxa, através de dissecção em cadáveres frescos, 

comparando-as com as do retalho paraescapular e lateral do braço. Foram 

dissecados 60 retalhos (20 retalhos ântero-laterais da coxa, 20 

paraescapulares e 20 retalhos laterais do braço) em 20 cadáveres frescos, 

não formolizados, com menos de 24 horas após o óbito. Todos os retalhos 

tiveram os seguintes parâmetros avaliados: comprimento do pedículo 

vascular, espessura do retalho, diâmetro do pedículo vascular arterial e 

venoso. Além disso, foi avaliada a presença de trajeto intramuscular do 

pedículo vascular (apenas nas dissecções do retalho ântero-lateral da coxa). 

A análise comparativa evidenciou que o pedículo vascular do retalho ântero-

lateral da coxa é mais longo quando comparado aos dos retalhos 

paraescapular e lateral do braço (p<0,001). O retalho cutâneo lateral do 

braço apresenta a menor espessura (p<0,001) e o menor diâmetro arterial e 

venoso do pedículo vascular (p<0,001). Constatou-se a presença de trajeto 

intramuscular do pedículo do retalho ântero-lateral da coxa em 17 (85%) 

casos. O comprimento médio do segmento intramuscular do principal ramo 

perfurante foi de 4,13+2,02 cm. Os dados foram comparados e avaliados 

através de técnica de análise de variância com medidas repetidas. O nível 

 



de significância utilizado para os testes foi de 5%.  As informações obtidas 

permitem concluir que o retalho ântero-lateral da coxa apresenta como 

vantagem o pedículo vascular de maior comprimento. Entretanto, apresentou 

em 85% dos casos a necessidade de dissecção intramuscular de um 

segmento deste pedículo. O retalho lateral do braço apresenta como 

principais características a pouca espessura e o menor diâmetro de seus 

pedículos vasculares. O retalho paraescapular tem características 

anatômicas semelhantes às do retalho ântero-lateral da coxa, não sendo 

evidenciada diferença significativa entre suas espessuras e diâmetros de 

seus pedículos vasculares. Apresenta pedículo vascular mais curto quando 

comparado ao do retalho ântero-lateral da coxa. Entretanto, trata-se de vaso 

septocutâneo, sem a necessidade de dissecção de trajeto intramuscular. 

 

Descritores: 1.retalhos cirúrgicos 2.Microcirurgia 3.Anatomia comparada 

4.Coxa/anatomia & histologia 5.Braço/anatomia & histologia 6.Dorso/ 

anatomia & histologia    
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Busnardo FF. Anatomical comparison of the anterolateral thigh perforator 

flap and the parascapular and lateral arm skin flaps [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006. 77 p. 

 
The description of the skin flaps based on perforator vessels is recent. The 

vascularization of the anterolateral thigh flap is based on perforator vessels 

coming from the lateral circumflex femoral artery. It has a thin skin paddle, a 

long and large vascular pedicle and low donor site morbidity. However, the 

dissection of the intramuscular path of its pedicle is technically difficult. Its 

indication is sometimes questionable since it is a flap with characteristics 

similar to others based on direct cutaneous or septocutaneous vessels, 

which have less anatomical variations and are easier to dissect. This study 

evaluated the anatomical characteristics of the anterolateral thigh perforator 

flap through the dissection of fresh cadavers, comparing them with those of 

the parascapular and lateral arm skin flap. Sixty flaps were dissected (20 

anterolateral thigh, 20 parascapular and 20 lateral arm flaps) in 20 fresh 

cadavers, not perfused with formaldehyde, less than 24 hours after death. 

The following aspects were evaluated in all the flaps: length of the vascular 

pedicle, thickness of the flap and diameter of the arterial and venous vascular 

pedicle. Additionally, the presence of the intramuscular path of the vascular 

pedicle was evaluated (only in the dissections of the anterolateral thigh flap). 

The comparative analysis showed that the vascular pedicle of the 

anterolateral thigh perforator flap is longer when compared to those of the 

parascapular and lateral arm flaps (p<0,001). The lateral arm flap presented 

a pedicle with smaller arterial and venous diameter (p<0,001), in addition to 

being the thinner flap (p<0,001). It was verified that the vascular pedicle of 

the anterolateral thigh flap presented an intramuscular path in 17 (85%) 

cases. The average length of the intramuscular segment of the main 

perforator vessel was 4,13+2,02 cm. The data was compared and evaluated 

with variance analysis. The information obtained allows one to conclude that 

the advantage the anterolateral thigh perforator flap has over the other skin 

flaps is a longer vascular pedicle. However, the need for intramuscular 

dissection of a segment of this pedicle presented itself in 85% of the cases. 

 



 

The lateral arm flap is the thinnest flap, and the one with the smaller arterial 

and venous diameter of its vascular pedicle. The parascapular flap has 

anatomical characteristics similar to those of the anterolateral thigh flap, with 

no evidence of a significant difference between their thicknesses and 

diameters of vascular pedicles. Its vascular pedicle is shorter when 

compared to that of the anterolateral thigh flap. On the other hand, it is a 

fasciocutaneous vessel, without the need for intramuscular dissection. 

 

 

Descriptors: 1.Surgical flaps  2.Microsurgery  3.Comparative anatomy  

4.Thigh/anatomy & histology  5.Arm/ anatomy & histology  6.Back/ anatomy 

& histology  
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  A evolução da cirurgia plástica nas últimas décadas 

proporcionou importante melhora de qualidade nos resultados dos 

procedimentos reparadores. Até meados da década de 60, o 

planejamento da utilização dos retalhos cutâneos era fundamentado em 

regras empíricas, baseadas em proporções entre a largura e o 

comprimento dos mesmos. Esta proporção comprimento-largura variava 

de 5:1 na face até 1:1 nos membros inferiores (Daniel, Kerrigan, 1990). 

Em 1965, Bakamjian publicou método de reconstrução faríngea com a 

utilização de retalho cutâneo de grandes proporções, denominado retalho 

deltopeitoral, fugindo às regras da relação comprimento-largura. Milton, 

em 1970, comprovou experimentalmente que o aumento da largura dos 

retalhos não alterava o grau de viabilidade no seu comprimento. Foi 

definido que a presença de vasos axiais determinava o potencial 

tamanho dos retalhos.  

  A utilização do microscópio cirúrgico para a realização de 

anastomoses de vasos de pequeno calibre possibilitou a transferência de 

tecidos à distância, os retalhos livres. A primeira descrição de um 

transplante de retalho cutâneo livre em humanos provém de Daniel e 

Taylor, em 1973. O princípio básico para a transferência de um retalho 

havia mudado. A presença de perfusão adequada através de vasos axiais 

passou a ser o principal fator no planejamento cirúrgico. Vários estudos 

demonstraram a possibilidade de transferência de blocos de tecidos, 

descrevendo os vasos responsáveis por sua irrigação (Daniel, Taylor, 

1973; Vasconez et al., 1974; Mathes, Nahai, 1979; Brent at al., 1985). 
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Foram descritos retalhos cutâneos, miocutâneos, ósseos, fasciais e 

compostos.  

  A partir da década de 80 surge o conceito de refinamento 

estético e de preservação funcional (Pensler, Parry, 1986; Kroll, 

Rosenfield, 1988; Koshima, Soeda, 1989; Hayashi, Maruyama, 1989; 

Spinelli et al., 1996; Koshima et al.,1999). A transferência de um retalho 

com cobertura de um defeito não deveria ser o único fator no 

planejamento de uma cirurgia reparadora. A reconstrução ideal seria 

aquela que oferecesse reparação satisfatória sob o ponto de vista 

funcional e estético, associada à seqüela aceitável em área doadora. 

   A indicação de um retalho depende, principalmente, da área a 

ser reconstruída e da experiência do cirurgião. Retalhos ósseos como o 

de fíbula e crista ilíaca são indicados em reparações ósseas. Os 

musculares ou miocutâneos são boa opção para reconstruções de 

defeitos amplos em extensão ou profundidade. Para reparação de 

defeitos cutâneos, o retalho ideal é aquele que disponibiliza tecido de 

espessura e coloração semelhante ao da área a ser reconstruída. Além 

disso, é importante a presença de anatomia constante, comprimento e 

espessura do pedículo vascular satisfatórios, menor seqüela em área 

doadora, boa disponibilidade de pele para transferência e que não exija 

grandes mobilizações do paciente para sua dissecção. 

  A descrição de retalhos cutâneos pediculados em artérias 

perfurantes musculares é recente. O primeiro relato na literatura médica é 

creditado a Kroll e Rosenfield, em 1988. Estes autores utilizaram retalhos 
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vascularizados por ramos perfurantes musculares lombares e sacrais para 

fechamento de defeitos cutâneos lombares baixos. Posteriormente foram 

descritos os retalhos pediculados em ramos perfurantes musculares da 

artéria epigástrica inferior para reconstrução mamária (Koshima, Soeda, 

1989). A partir da década de 90, outros autores descreveram retalhos 

cutâneos nutridos por vasos perfurantes musculares (Koshima et al., 

1992; Koshima et al., 1993a; Angrigiani et al., 1995). 

  Song, em 1984, descreveu retalho cutâneo localizado na face 

ântero-lateral da coxa. A ilha cutânea deste retalho era nutrida por ramos 

septocutâneos provenientes do ramo descendente da artéria circunflexa 

femoral lateral (Figura 1). Inicialmente este retalho não foi muito utilizado 

devido a variações anatômicas de seu pedículo. Xu et al. (1988), em 

estudo anatômico, descreveram que 60% dos indivíduos possuíam 

pedículo com trajeto intramuscular, e não septocutâneo. Trata-se, 

portanto de retalho cutâneo vascularizado por meio de vasos perfurantes 

musculares. Com a familiarização dos cirurgiões com as técnicas de 

dissecção intramuscular de pedículos vasculares, houve retomada da 

idéia inicial de Song, na qual a face ântero-lateral da coxa seria área 

doadora propícia para a obtenção de retalho cutâneo microcirúrgico (Zhou 

et al., 1991; Koshima et al., 1993b; Koshima et al., 1995; Wei et al., 2002). 
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Figura 1 – Corte axial plastinado da raiz da coxa. Nota-se em A – artéria e veia 
circunflexa femoral lateral; B – músculo tensor da fáscia lata; C – músculo reto 
da coxa; D – músculo vasto lateral. (Rodrigues Junior et al., 1993). 

 

 

 

  O retalho perfurante ântero-lateral da coxa possui várias 

características anatômicas adequadas para utilização em reparações 

cutâneas, como espessura fina da pele, pedículo longo, grande 

quantidade de tecido disponível e possibilidade de fechamento primário 

da área doadora (Demirkan et al., 2000). Entretanto, a dissecção 

intramuscular do vaso perfurante é delicada e difícil. Sua indicação por 

vezes é questionada por tratar-se de retalho de características 

semelhantes a outros pediculados em ramos cutâneos diretos ou 

fasciocutâneos, com menor variação anatômica e de dissecção mais 

simples (Weinzweig, 2005). Dentre estes retalhos podemos destacar, pela 
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maior freqüência de uso e baixa morbidade da área doadora, o retalho 

cutâneo lateral do braço e o retalho cutâneo paraescapular. 

  O retalho cutâneo lateral do braço é irrigado pela artéria 

colateral radial, localizada no septo intermuscular lateral do braço. É um 

dos retalhos cutâneos mais utilizados por sua anatomia constante, 

tamanho e pedículo de dimensões adequadas para uso como retalho 

livre. A textura da pele é fina e elástica. Geralmente a morbidade da área 

doadora é mínima, com fechamento primário da mesma (Katsaros et al., 

1984; Waterhouse, Healy, 1990).  

  O retalho cutâneo paraescapular está localizado na região 

dorsal. Sua irrigação é feita pela artéria circunflexa da escápula. Em seu 

trajeto para a pele, esta artéria passa através do espaço triangular, 

delimitado pelos músculos redondo menor, cranialmente, redondo maior, 

caudalmente, e pela cabeça longa do tríceps braquial, lateralmente 

(Nassif et al., 1982). Também é caracterizado como retalho de anatomia 

vascular consistente, pedículo vascular de acesso fácil com vasos de 

diâmetro e comprimento satisfatórios. Geralmente a área doadora é 

fechada primariamente (Hallock, Okunski, 1987; Upton et al., 1992). 

Apresenta como desvantagem a necessidade de posicionamento do 

paciente em decúbito lateral para sua dissecção.  
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Objetivo: Avaliar as principais características anatômicas do retalho 

perfurante ântero-lateral da coxa, por meio de dissecção em cadáveres 

frescos, comparando-as com as dos retalhos cutâneos paraescapular e 

lateral do braço. 
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  A cirurgia plástica teve sua origem na antiguidade como 

resultado da contínua luta do homem para o tratamento de lesões 

provocadas por acidentes, pela natureza ou pelo próprio homem. Os 

primeiros relatos de procedimentos cirúrgicos reparadores são de Sushruta, 

na Índia (600 a.C.). Relatou métodos empíricos de rotação de tecidos 

cutâneos para reconstruções nasais e da orelha. O nariz era considerado 

órgão de respeito e reputação, sendo comum a prática da amputação do 

mesmo como punição a criminosos ou castigo a inimigos de guerras. O 

conhecimento destas técnicas provavelmente foi transmitido para as 

civilizações grega e romana através dos persas (McCarthy, 1990).  

  O progresso das técnicas de cirurgia plástica durante o Império 

Romano está relacionado ao cirurgião Paulus Aegineta (625-690 d.C.). 

Relatou procedimentos para o tratamento de fraturas nasais e da mandíbula, 

e técnicas operatórias para correção de hipospádias. O trabalho de Aegineta 

é considerado por alguns autores como um dos pilares da cirurgia plástica 

moderna. Após sua morte, o período frutífero da evolução da cirurgia greco-

romana chegou ao seu final (Rogers, 1981). 

  O renascimento da cirurgia plástica ocorreu nos séculos XV e 

XVI na Itália, coincidindo com o grande movimento cultural que marcou o 

final da Idade Média. O marco deste ressurgimento foi a publicação da obra 

intitulada “De Humani Corporis Fabrica” por Andreas Vesalius em 1543. O 

autor, então professor de anatomia da Universidade de Pádua, descreveu 

com extrema clareza detalhes anatômicos que embasariam o 
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desenvolvimento de técnicas cirúrgicas reparadoras por outros cirurgiões da 

península itálica (Mathes, 2006). 

  Relatos do uso de retalhos cutâneos para reconstruções nasais 

na primeira metade do século XIV são creditados aos membros da família 

Branca, da Sicília. Esta ilha do Mediterrâneo sofreu nos séculos anteriores 

influência de culturas árabe, grega e ocidental. Inicialmente, utilizavam o 

método indiano de reparo nasal com um retalho cutâneo da região frontal. 

Posteriormente, Antonio Branca abandonou o método descrito por Sushruta 

na antiguidade e utilizou, provavelmente pela primeira vez, um retalho 

cutâneo do braço para reconstrução de defeitos cutâneos na  face. Esta é 

provavelmente a primeira descrição do uso de um retalho cutâneo à 

distância. O tecido cutâneo dissecado no braço era suturado à área 

reconstruída, permanecendo pediculado por um período aproximado de 40 

dias  (McCarthy, 1990).  

  Gaspare Tagliacozzi aperfeiçoou o método de reconstrução 

nasal com o uso de retalhos cutâneos do braço. Publicou em 1597  tratado 

de cirurgia “De Curturum Chirurgia per Insitionem”, em que detalhava as 

técnicas para dissecção, preparo e métodos de fixação do retalho na face. O 

tecido transplantado permanecia pediculado por duas semanas. Tagliacozzi 

permitia que o paciente se alimentasse e deambulasse livremente (Gnudi, 

Webster, 1950). 

  Entre os séculos XVI e XVII houve pouca evolução da cirurgia 

plástica e conseqüentemente nos métodos de reparação cutânea com o uso 

de retalhos.  Apenas no século XIX ocorreu uma retomada no interesse 
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pelos procedimentos cirúrgicos reparadores. Entretanto, através do uso de 

antigos métodos, como a técnica indiana de reconstrução nasal, com a pele 

da região frontal ou pelos métodos cirúrgicos descritos por Tagliacozzi 

(McCarthy, 1990). 

  Apesar de séculos de avanços e inúmeros progressos pontuais 

no âmbito cirúrgico, somente a partir do século XX, com o aporte de grande 

número de pacientes traumatizados com defeitos complexos oriundos das 

grandes guerras mundiais, surgiram novas formas de abordagem e 

tratamento com melhores resultados e menores índices de complicações 

(McCarthy, 1990; Smith; Pribaz, 2000). A partir da década de 70, objetivando 

melhores resultados, o estudo de novos retalhos tornou-se motivo de 

pesquisa em inúmeros centros (Serafin et al., 1978; Mccraw et al., 1979; 

Hartrampf et al., 1982; McCarthy, 1990; Smith, Pribaz 2000; Mathes, 2006). 

 O advento da microcirurgia e a melhor compreensão da 

anatomia vascular cutânea trouxeram inúmeras contribuições técnicas ao 

arsenal do cirurgião plástico (Jacobsen, Suarez, 1960; Buncke, Schulz, 

1965; Harii et al., 1974; Ferreira et al., 1975). A possibilidade de 

manipulação cirúrgica de estruturas de menor diâmetro e a transferência de 

tecidos à distância pela realização de anastomoses microcirúrgicas 

propiciaram maior número de opções de áreas doadoras com tecidos de 

melhor qualidade. 

 O estímulo essencial para a aplicação clínica dos transplantes 

microcirúrgicos de tecidos veio com a conceituação dos padrões vasculares 

dos retalhos, elaborados por McGregor e Morgan, em 1973. O padrão de 

 



 12

retalho axial descrito para alguns retalhos já conhecidos na época 

(deltopeitoral e inguinal) possibilitava a sua transferência microcirúrgica pela 

existência de um sistema arteriovenoso próprio, responsável pela 

vascularização dos seus respectivos territórios tegumentares. Assim, 

isolando-se o pedículo vascular (artéria e veia) desses retalhos e 

transformando-os em verdadeiras ilhas de pele, a secção dos seus vasos 

nutrientes com anastomose microcirúrgica subseqüente em outro local 

caracteriza o que se convencionou chamar de retalho livre.  

 Daniel e Taylor, em 1973 na Austrália, relataram o primeiro 

transplante de um retalho cutâneo livre. Um retalho inguinal foi transplantado 

para cobertura cutânea de área de exposição óssea no tornozelo. A 

vascularização do tecido transferido foi obtida através da anastomose 

microcirúrgica dos vasos do retalho à artéria e veia tibial posterior. 

 A possibilidade de transplantar blocos de tecidos à distância 

sem necessidade de manter o tecido transferido preso a um pedículo 

vascular por períodos prolongados foi um dos maiores avanços da cirurgia 

plástica no século XX. As últimas três décadas do século passado foram 

marcadas pelo retorno dos cirurgiões aos laboratórios de anatomia, com a 

conseqüente descrição de retalhos passíveis de transferência por meio de 

técnicas microcirúrgicas (Nassif et al., 1982; Song et al., 1982a; Song et al., 

1982b; Song et al., 1984).  

 Saijo (1978) descreveu, por meio de estudos anatômicos em 

cadáveres frescos, áreas cutâneas na região dorsal com potencial para 

transferência como retalhos vascularizados. A injeção de corantes na artéria 
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circunflexa da escápula demarcou a área cutânea sobre a mesma. O autor 

levantou a hipótese de que este segmento cutâneo poderia ser transferido 

como retalho axial baseado nos vasos circunflexos da escápula. 

 Santos (1980) realizou grande série de dissecções em 

cadáveres, elucidando as características anatômicas da região escapular, 

descrevendo um retalho cutâneo passível de transferência microcirúrgica, o 

retalho escapular. Em 1982 Gilbert e Teot relataram a primeira série clínica 

com transferências do retalho cutâneo escapular como transplante livre. 

 Em 1982, Nassif et al. descreveram outro retalho cutâneo 

pediculado no ramo descendente dos vasos circunflexos da escápula. Este 

ramo tem trajeto paralelo à margem lateral da escápula, permitindo a 

dissecção de um retalho cutâneo orientado em sentido longitudinal, o que 

facilita a dissecção e fechamento primário da área doadora. Este tipo de 

retalho cutâneo foi denominado retalho paraescapular.  

 Song et al. (1982b) descreveram o retalho cutâneo lateral do 

braço. Este retalho tem sua vascularização realizada pelos vasos colaterais 

radiais. Esta artéria nutre a pele da face lateral do braço por meio de ramos 

septocutâneos localizados no septo intermuscular lateral do braço.  

 Katsaros et al. (1984) relataram em estudo anátomo-clínico a 

grande versatilidade deste tipo de transplante cutâneo. Citam como 

vantagens a constância anatômica de seu pedículo vascular, a possibilidade 

de transferência como retalho inervado e a possibilidade de fechamento 

primário e conseqüente minimização de seqüelas da área doadora. 
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 O retalho cutâneo ântero-lateral da coxa foi descrito por Song 

em 1984. Originariamente foi proposto como um retalho pediculado em 

ramos septocutâneos localizados entre os músculos reto da coxa e vasto 

lateral. Entretanto, a pele da região da coxa freqüentemente era 

vascularizada por ramos perfurantes que atravessavam os músculos do 

quadríceps femoral. A ausência de ramos septocutâneos impedia a 

transferência do retalho como transplante cutâneo, sendo necessário sua 

dissecção como retalho miocutâneo (Xu et al., 1988). Este variabilidade da 

localização dos ramos perfurantes impediu a popularização deste retalho.  

 Kroll e Rosenfield (1988) descreveram, pela primeira vez, o uso 

de retalhos cutâneos baseados em ramos perfurantes musculares com 

dissecção do trajeto intramuscular dos vasos. A dissecção do trajeto 

intramuscular do vaso perfurante permitiu maior arco de rotação do retalho 

cutâneo em sua forma pediculada.  

 Koshima e Soeda descreveram, em 1989, o retalho perfurante 

da artéria epigástrica inferior. A pele da região abdominal infra-umbilical 

poderia ser transferida como um retalho pediculado em ramos perfurantes 

do músculo reto abdominal. A dissecção foi feita com a separação dos feixes 

musculares e dissecção do trajeto intramuscular do vaso. Este foi o primeiro 

retalho baseado em vasos perfurantes transplantado com técnica 

microcirúrgica. 

 O princípio geral dos retalhos cutâneos vascularizados por 

meio de vasos perfurantes é a dissecção do segmento intramuscular do 

pedículo. O músculo é dissecado cuidadosamente, com o afastamento de 
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suas fibras, não devendo ser cortado ou elevado junto com a ilha de pele. 

Desta forma, a vascularização e inervação musculares são preservadas. O 

uso de retalhos cutâneos perfurantes possibilita a transferência de um bloco 

de tecido composto apenas por pele e tecido celular subcutâneo. 

 O domínio da técnica de dissecção intramuscular dos vasos 

perfurantes abriu nova perspectiva para a descrição e uso de novas opções 

de transplantes cutâneos. A possibilidade de dissecção da ilha cutânea 

ântero-lateral da coxa como um retalho perfurante fez com que diversos 

autores voltassem a estudar a anatomia desta região (Xu et al., 1988; 

Koshima et al., 1989; Wolff, Grundman, 1992). 

 Zhou et al. (1991) publicaram a primeira grande série de casos 

clínicos de transplantes do retalho ântero-lateral da coxa. Relataram o uso 

do mesmo para reconstruções de mão, face, seqüela de queimaduras e 

reparações do dorso do pé. 

 Koshima et al. (1993b e 1995) relataram o uso do retalho 

perfurante ântero-lateral da coxa para reconstruções em cabeça e pescoço e 

de extremidades. Citaram como principais vantagens a grande quantidade 

de tecido cutâneo passível de transferência, o longo pedículo vascular e a 

possibilidade de dissecção com o paciente em decúbito dorsal horizontal.  

 Wei et al. (2002) publicaram estudo relatando o uso do retalho 

cutâneo perfurante ântero-lateral da coxa como a melhor opção para o 

reparo de defeitos cutâneos. Relataram que este retalho apresenta como 

vantagens a possibilidade de fechamento primário da área doadora, a pele 

delgada e a possibilidade de dissecção em decúbito dorsal horizontal e 
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simultânea ao preparo da área receptora, em reconstruções de cabeça e 

pescoço, membros superiores e inferiores. 
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3.1 Casuística 

 

  Este estudo foi realizado por meio da análise de 60 retalhos 

cutâneos dissecados em 20 cadáveres humanos. Os retalhos cutâneos 

paraescapular, lateral do braço e perfurante ântero-lateral da coxa foram 

dissecados em cada um dos cadáveres incluídos no estudo. 

  As dissecções foram realizadas no Serviço de Verificação de 

Óbitos da Capital da Universidade de São Paulo (S.V.O.C.-U.S.P.) em 

cadáveres não formolizados, com menos de 24 horas após o óbito. Apenas 

cadáveres com índice de massa corpóreo (I.M.C.) entre 20 e 24,9 Kg/m2 

(faixa normal) e do sexo masculino foram incluídos no estudo. 

  O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (C.A.P.Pesq.) e a dissecção seguiu as normas 

do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital da Universidade de São 

Paulo (S.V.O.C.-U.S.P.) (Anexo). 

  Foram incluídos no estudo 13 cadáveres da raça branca e 7 da 

raça negra. A idade dos indivíduos variou de 18 a 72 anos com média de 

51,7 anos. O peso variou entre 52 e 84 kg, com média de 65,2+6,4 kg. A 

altura variou de 159 a 182 cm, com média de 169,12+7,1 cm. 

  A presença de cicatrizes ou sinais de procedimentos cirúrgicos 

prévios nas zonas de dissecção dos retalhos analisados foi considerada 

critério de exclusão para o estudo.  
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3.2. Método 

 

 3.2.1. Técnicas para a dissecção dos retalhos 

 

 O cadáver foi inicialmente posicionado em decúbito lateral esquerdo. 

Esta posição foi usada para a dissecção dos retalhos cutâneos lateral do 

braço e paraescapular do lado direito do corpo. Após a dissecção destes 

dois retalhos, com a avaliação de todos os parâmetros analisados neste 

estudo, o cadáver foi posicionado em decúbito dorsal horizontal. Procedeu-

se então a dissecção do retalho cutâneo ântero-lateral da coxa. O 

pesquisador fez uso de lupas cirúrgicas *  durante o procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
* Lupa cirúrgica de aumento (2,5 vezes, 42 cm ) Keeler Instruments ®. – E.U.A.  
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 3.2.1.1. Retalho paraescapular 

  

   Através de manobra de palpação da região escapular 

localizou-se o espaço triangular. Este espaço é a região de localização 

do pedículo deste retalho (artéria e veia circunflexa da escápula). Está 

localizado entre os músculos redondo menor, cranialmente, redondo 

maior, caudalmente, e a cabeça longa do músculo tríceps braquial 

lateralmente. O ramo cutâneo descendente da artéria circunflexa da 

escápula tem um trajeto oblíquo inferior a partir deste ponto, 

acompanhando a margem lateral da escápula (Figura 2). Foi 

demarcada área de pele de 20x8 cm, de forma elíptica, sobre o trajeto 

deste ramo cutâneo. O pedículo foi dissecado através do espaço 

triangular até a origem dos vasos circunflexos da escápula, na artéria e 

veia subescapulares (Figura 3). 
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A 

B

Figura 2 – Demarcação do retalho paraescapular. Nota-se em A a topografia 
dos vasos circunflexos da escápula e em B a topografia do pedículo vascular 
do retalho paraescapular, junto a margem lateral da escápula. 
 

 

D 

C B 

A 

Figura 3 – Dissecção do pedículo vascular do retalho paraescapular. Nota-se 
em A o pedículo vascular em seu trajeto através do espaço triangular na 
região escapular. O espaço triangular é delimitado pelo músculo redondo 
maior cranialmente (B), pelo músculo redondo menor caudalmente (C) e pela 
cabeça longa do músculo tríceps braquial lateralmente (D). 
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3.2.1.2. Retalho lateral do braço 

  

  Foi realizada a demarcação de uma linha entre a inserção do 

músculo deltóide e o epicôndilo lateral do úmero. Esta linha 

corresponde ao eixo central do retalho. Foi dissecada ilha cutânea 

fusiforme longitudinal (15x6 cm) ao longo do eixo da linha demarcada, 

em seus 2/3 distais (Figura 4). Após a localização do pedículo vascular 

do retalho no septo intermuscular lateral entre os músculos braquial e 

tríceps braquial (Figura 5), foi dissecado o pedículo colateral radial até 

sua origem na artéria e veia braquial profunda. 

 

 

 

C 

B 

A 

Figura 4 – Demarcação do retalho cutâneo lateral do braço. Nota-se em A 
topografia do ponto de inserção do músculo deltóide, em B projeção do 
epicôndilo lateral do úmero e em C a topografia do pedículo vascular do 
retalho cutâneo (vasos colaterais radiais). 
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C 
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A 

Figura 5 – Dissecção do pedículo colateral radial (A). Nota-se em B o nervo 
radial e em C o músculo tríceps braquial. 
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 3.2.1.3. Retalho ântero-lateral da coxa 

  

  Como pontos anatômicos de referência foram tomados a 

espinha ilíaca ântero-superior e a margem lateral da patela. Entre estes 

dois pontos traçou-se uma linha, calculando-se seu ponto médio. Esta 

linha corresponde à projeção cutânea do espaço entre os músculos 

reto da coxa e vasto lateral. O ponto médio corresponde ao eixo central 

do retalho, que foi marcado com dimensões de 20x8 cm (Figura 6).  

Esta região foi dissecada e os ramos perfurantes musculares ou 

septocutâneos encontrados. Foi localizado o principal ramo perfurante 

que atingia a ilha de pele. O pedículo vascular foi dissecado em todo o 

seu trajeto até o ponto de origem do ramo descendente da artéria 

circunflexa lateral do fêmur (Figuras 7, 8, e 9). Quando necessário foi 

realizada a dissecção do trajeto do ramo perfurante através do 

músculo. 
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A 
C B 

Figura 6 - Demarcação dos parâmetros anatômicos da coxa direita: A- 
espinha ilíaca ântero-superior, B- margem lateral da patela, C- topografia do 
pedículo vascular (ramo descendente dos vasos circunflexos femorais 
laterais). 

 

 

A 

D 

C

B 

Figura 7- Dissecção do retalho perfurante ântero-lateral da coxa. Nota-se em 
A o principal vaso perfurante que nutre a ilha cutânea, em B o músculo vasto 
lateral, em C o ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral e em D 
o músculo reto da coxa. 
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C 

B D 
A 

Figura 8 - Detalhe da dissecção do pedículo vascular do retalho ântero-lateral 
da coxa. Nota-se em A o vaso perfurante após dissecção através do músculo 
vasto lateral, em B o ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral, 
em C o músculo reto da coxa e em D o músculo vasto lateral. 

 
 

 

A 

Figura 9 – Retalho ântero-lateral da coxa dissecado. Nota-se em A o ponto de 
origem do ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral. 
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    3.2.2. Parâmetros anatômicos analisados 

 

  Todos os retalhos dissecados tiveram os seguintes parâmetros 

avaliados: 

a. Comprimento do pedículo vascular: medida entre a origem do 

pedículo vascular e o seu ponto de entrada no retalho cutâneo. 

b. Espessura do retalho: determinada através de medida obtida com 

paquímetro digital de precisão** no ponto de entrada do pedículo 

vascular.  

c. Diâmetro do pedículo vascular arterial: medida realizada com 

paquímetro digital de precisão  na origem do mesmo. 

d. Diâmetro do pedículo vascular venoso: medida realizada com 

paquímetro digital de precisão na origem do mesmo. Quando o 

pedículo era constituído por duas veias, a medida considerada foi a 

daquela de maior diâmetro. 

e. Presença de trajeto intramuscular do pedículo vascular (apenas nas 

dissecções do retalho perfurante ântero-lateral da coxa). 

 

 

 

 

 

 

      ** Mitutoyo ® (Instrumento para metrologia dimensional digital 0-200mm / exatidão em 
mm + 0,02) – Mitutoyo – E.U.A.  
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3.3. Análise Estatística 

 

  Inicialmente as variáveis foram analisadas descritivamente 

através da observação dos valores mínimos e máximos, e do cálculo de 

médias, desvios-padrão e medianas.  

  Para averiguar os valores das medidas realizadas, 

considerando os retalhos estudados, fez-se uso da técnica de análise de 

variância com medidas repetidas, pois os retalhos foram retirados do mesmo 

cadáver (Timm, 1975). 

 O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%. 
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4.1. Comparação do comprimento dos pedículos vasculares 

 

  O comprimento médio do pedículo arterial do retalho ântero-

lateral da coxa foi de 13,43+3,92cm (8,40 a 21,30 cm). O do retalho 

paraescapular foi de 9,07+1,20cm (6,90 a 12,00 mm), e o do retalho lateral 

do braço foi de 8,90+1,65cm (5,40 a 11,90 mm) (Gráfico 1). A análise 

estatística evidenciou que o comprimento médio do pedículo do retalho 

ântero-lateral da coxa é estatisticamente maior que os dos retalhos 

paraescapular e lateral do braço (p<0,001) (Figura 10). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os retalhos paraescapular e lateral do 

braço. 
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Gráfico 1 – Comprimento médio do pedículo dos retalhos paraescapular, lateral do 
braço e ântero-lateral da coxa. O pedículo vascular do retalho ântero-lateral da coxa 
foi significativamente maior que aqueles dos retalhos paraescapular e lateral do 
braço (p<0,001). 
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4.2. Comparação da espessura do retalho 

 

  A espessura média do retalho cutâneo lateral do braço foi de 

6,32+2,33mm (2,94 a 10,61 mm). O do retalho paraescapular foi de 

8,59+2,93mm (4,12 a 14,01 mm), e o do retalho perfurante ântero-lateral da 

coxa foi de 9,30+3,54mm (3,94 a 19,05 mm) (Gráfico 2). A análise estatística 

evidenciou que a espessura média do retalho lateral do braço é 

estatisticamente menor que aquelas dos retalhos paraescapular e ântero-

lateral da coxa (p<0,001) (Figura 11). Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os retalhos paraescapular e ântero-lateral da coxa. 
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Gráfico 2 – Espessura média dos retalhos paraescapular, lateral do braço e ântero-
lateral da coxa. A espessura do retalho lateral do braço foi significativamente menor 
que aquelas dos retalhos paraescapular e ântero-lateral da coxa (p<0,001). 
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Comparação entre as espessuras dos retalhos lateral do braço e 
da coxa. 
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4.3. Comparação do diâmetro arterial 

 

  O diâmetro arterial médio do retalho cutâneo lateral do braço foi 

de 2,37+0,69mm (1,25 a 3,60 mm). O do retalho paraescapular foi de 

3,46+0,80mm (1,80 a 4,55mm), e o do retalho ântero-lateral da coxa foi de 

3,26+0,74mm  (2,39 a 5,01 mm) (Gráfico 3). A análise estatística evidenciou 

que o diâmetro arterial médio do retalho lateral do braço é estatisticamente 

menor que os diâmetros dos retalhos paraescapular e ântero-lateral da coxa 

(p<0,001). Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

retalhos paraescapular e ântero-lateral da coxa. 
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Gráfico 3 – Diâmetro arterial médio dos retalhos paraescapular, lateral do braço e 
ântero-lateral da coxa. O diâmetro do retalho lateral do braço foi significativamente 
menor que aqueles dos retalhos paraescapular e ântero-lateral da coxa (p<0,001). 
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4.4. Comparação do diâmetro venoso 

 

  O diâmetro venoso médio do retalho cutâneo lateral do braço 

foi de 2,61+0,74mm (1,48 a 4,01 mm). O do retalho paraescapular foi de 

4,07+0,87mm  (2,75 a 6,27 mm), e o do retalho perfurante ântero-lateral da 

coxa foi de 3,87+0,70mm (2,55 a 4,99  mm) (Gráfico 4). A análise estatística 

evidenciou que o diâmetro venoso médio do retalho lateral do braço é 

estatisticamente menor que os diâmetros dos retalhos paraescapular e 

ântero-lateral da coxa (p<0,001). Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os retalhos paraescapular e ântero-lateral da coxa. 
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Gráfico 4 – Diâmetro venoso médio dos retalhos paraescapular, lateral do braço e 
ântero-lateral da coxa. O diâmetro do retalho lateral do braço foi significativamente 
menor que aqueles dos retalhos paraescapular e ântero-lateral da coxa (p<0,001). 
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4.5. Avaliação da presença de trajeto intramuscular do retalho ântero-

lateral da coxa 

 

             O ramo perfurante do retalho ântero-lateral da coxa 

apresentou trajeto intramuscular em 17 (85%) dos cadáveres dissecados. 

Em 16 (80%) cadáveres o ramo perfurante atravessava o músculo vasto 

lateral. Em uma (5%) das dissecções o pedículo vascular atravessava o 

músculo reto femoral. Em 3 (15%) cadáveres o principal ramo vascular que 

nutre a região ântero-lateral da coxa apresentava trajeto septocutâneo.  

  O comprimento médio do pedículo do retalho perfurante ântero-

lateral da coxa nos cadáveres estudados foi de 13,43+3,92 cm, medindo-se 

da origem do ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral até a 

entrada do pedículo perfurante na tela subcutânea. O trajeto intramuscular 

médio destes pedículos foi de 4,13+2,02 cm. (Tabela 1). 

  Em todas as dissecções o principal ramo perfurante originou-se 

do ramo descendente dos vasos circunflexos femorais laterais. 

  

 

 Comprimento do Pedículo Trajeto Intramuscular 

Média 13,43 4,13 
Desvio Padrão 3,92 2,02 
 

Tabela 1- Comprimento médio do pedículo vascular do retalho perfurante ântero-
lateral da coxa e de seu segmento com trajeto intramuscular.  
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  A nomenclatura utilizada neste estudo para os termos 

anatômicos foi fundamentada na Terminologia Anatômica (2001). Essa 

terminologia define esses termos em língua portuguesa baseada nos 

originais em latim. Trata-se de obra de consenso da Comissão Federativa da 

Terminologia Anatômica (C.F.T.A.) e de 56 associações que compõem a 

Federação Internacional de Associações de Anatomistas (F.I.A.A.). O 

objetivo é que comunidades médicas e científicas de todo o mundo utilizem 

o mesmo nome para cada estrutura anatômica. 

  As publicações prévias em língua portuguesa sobre retalhos 

vascularizados por vasos perfurantes musculares são escassas (Ishida et 

al., 2002, Munhoz, 2004; Busnardo, Faria, 2005). Tentamos, neste estudo, 

descrever os termos usados em cirurgia de retalhos perfurantes sem 

acarretar conflitos com os termos previamente definidos pela Terminologia 

Anatômica. 

  Recentemente, vários artigos foram publicados na tentativa de 

determinação de nomenclatura adequada para retalhos vascularizados por 

artérias perfurantes (Geddes et al., 2003; Blondeel et al., 2003; Hallock, 

2003). Entretanto, ainda não existe concordância sobre o melhor sistema 

para a denominação desses retalhos. A denominação fundamentada pela 

região anatômica de origem é problemática, pela grande variabilidade na 

origem dos vasos perfurantes. A denominação pelo nome da artéria principal 

do pedículo vascular do retalho gera problemas quando a mesma artéria 

nutre territórios cutâneos diferentes. Optamos pelo uso do sistema de 
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nomenclatura definido no V Curso Internacional de Retalhos Perfurantes, em 

Gent, Bélgica (Blondeel et al., 2003). Este consenso determinou que os 

retalhos nutridos por vasos perfurantes deveriam ser denominados pelo 

nome de sua artéria de origem. A exceção a esta regra seria quando uma 

mesma artéria nutrisse territórios cutâneos diferentes. Nessa situação, o 

retalho deveria ser denominado pela sua região anatômica de origem. 

  Os vasos perfurantes oriundos do ramo descendente da artéria 

circunflexa lateral femoral nutrem mais de um território cutâneo. Logo, o 

retalho da região ântero-lateral coxa, segundo o consenso de Gent, deve ser 

denominado pelo nome de sua região anatômica de origem. Utilizamos, 

portanto, a denominação de ântero-lateral da coxa para o retalho cutâneo 

vascularizado por vasos perfurantes com origem no ramo descendente dos 

vasos circunflexos femorais laterais. 

  A descrição do conceito de angiossomos por Taylor e Palmer 

(1987) possibilitou maior compreensão dos mecanismos de vascularização 

da pele. O estudo demonstrou que territórios cutâneos específicos tinham 

sua vascularização dependente de ramos arteriais únicos, que poderiam ser 

artérias cutâneas diretas ou indiretas.  

  Os retalhos cutâneos mais usados na prática clínica até o final 

do século XX eram nutridos por artérias cutâneas diretas ou através de 

ramos septocutâneos. O retalho cutâneo ideal seria aquele que 

possibilitasse a transferência de uma grande quantidade de tecido, com 

baixa morbidade da área doadora, pouca variação anatômica e de fácil 

dissecção.  
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  A possibilidade de dissecção dos ramos perfurantes 

musculares com preservação da função do músculo quadríceps femoral fez 

com que vários autores voltassem, gradativamente, a utilizar o retalho 

ântero-lateral da coxa a partir da última década do século XX, principalmente 

na China e Japão (Thou et al., 1991; Koshima et al., 1993b; Koshima et al., 

1995; Kimata et al., 1997; Wei et al., 2002). A difusão mundial dos conceitos 

de retalhos vascularizados através de vasos perfurantes recolocou o retalho 

ântero-lateral da coxa como uma das opções de transferência de tecido 

cutâneo vascularizado. 

  Entretanto, a dissecção de um vaso perfurante não é isenta de 

complicações. A dificuldade técnica para a dissecção do trajeto 

intramuscular destes vasos constitui a grande limitação para a ampla difusão 

do método (Koshima, Soeda, 1989; Blondeel et al., 1999; Hamdi et al., 1999; 

Munhoz et al., 2001; Vandevoort et al., 2002; Munhoz et al., 2004).  

  Apesar destas dificuldades técnicas, artigos recentes citam o 

retalho ântero-lateral da coxa como a melhor opção de tecido cutâneo para 

transferência como retalho à distância (Kimata et al., 1997; Kimura et al., 

2001; Wei et al., 2002; Lutz, Wei, 2005). Não se encontrou na literatura 

recente estudos anatômicos que comparassem as características deste 

retalho com outros retalhos cutâneos vascularizados por artérias cutâneas 

diretas ou fasciocutâneas em um mesmo cadáver.  

  A opção de comparação com os retalhos cutâneos lateral do 

braço e paraescapular foi realizada pela semelhança entre as características 

anatômicas e de indicação cirúrgica para o uso dos mesmos (Nassif et al., 
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1982; Song et al., 1982; Gilbert, Teot, 1982; Katsaros et al., 1984; Hallock et 

al., 1987; Upton et al., 1992; Ross et al., 1996; Kimata et al., 1997; 

Nahabedian et al., 2001; Kimura et al., 2001; Wei et al., 2002; Lutz, Wei, 

2005). Os três retalhos analisados são constituídos por pele e tela 

subcutânea, são passíveis de transferência como retalhos livres e 

frequentemente possibilitam o fechamento primário de sua área doadora. 

  Os retalhos paraescapular, lateral do braço e ântero-lateral da 

coxa podem ser dissecados como retalhos compostos. Teot et al. (1981) 

demonstraram a presença de área óssea da escápula passível de 

transferência com o retalho cutâneo escapular, pediculada nos vasos 

circunflexos da escápula. Martin et al. (1988) relataram a transferência do 

retalho lateral do braço com segmento do úmero vascularizado para 

reconstruções mandibulares. O retalho ântero-lateral da coxa pode ser 

transplantado com diferentes segmentos cutâneos e musculares pediculados 

no sistema arterial circunflexo femoral lateral (Wei et al., 2002). Entretanto, a 

análise do uso desses retalhos como transplantes compostos não foi motivo 

de análise nesse trabalho. 

  A avaliação do comprimento dos pedículos vasculares 

determinou o maior comprimento do pedículo do retalho cutâneo ântero-

lateral da coxa em relação aos outros analisados. Na programação de um 

retalho microcirúrgico, o comprimento do pedículo é importante para o 

sucesso do procedimento. A possibilidade de anastomose vascular com 

maior número de alternativas de pedículos receptores, a maior mobilidade 

do retalho durante a sua fixação e o não emprego de enxertos vasculares 
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são os principais benefícios advindos da maior extensão do pedículo 

(O´Brien et al., 1990; Mathes, Nahai,1997; Weiss, Pribaz, 2000; Gill et al. 

2004). A presença de pedículos arteriais com maior comprimento permite a 

possibilidade de realização da anastomose em regiões anatômicas mais 

profundas e distantes da região da reconstrução (O´Brien et al., 1990; 

Weiss, Pribaz, 2000; Gill et al. 2004). 

  Embora não constitua contra-indicação absoluta, a presença de 

pedículos vasculares curtos torna o procedimento mais complexo, podendo 

ocorrer maior tração na região da anastomose vascular. Associado a este 

dado, há menor exposição cirúrgica do campo operatório, uma vez que o 

retalho permanece mais próximo, ou mesmo sobre a anastomose 

microcirúrgica.  

  A escolha de pedículo vascular receptor de boa qualidade é 

fundamental para o sucesso de um transplante de retalho livre. O vaso 

receptor ideal deve ter um diâmetro apropriado e fluxo sanguíneo 

preservado. As estruturas anatômicas que compõem a parede vascular 

devem estar íntegras. Vasos localizados em áreas previamente irradiadas ou 

traumatizadas devem ter o uso como pedículo receptor de retalho livre 

evitado (Suominen, Asko-Seljavaara, 1995; Kroll et al., 1996; Khoury et al., 

2000).   

  O comprimento do pedículo vascular de um retalho pode limitar 

a escolha de vasos receptores adequados. O uso de enxertos venosos para 

alongamento do pedículo é uma opção. Entretanto, o uso desse tipo de 

enxerto não é isento de complicações. Estudos demonstram correlação 
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entre o uso de enxertos de interposição e o aumento do índice de trombose 

de retalhos (Suominen, Asko-Seljavaara, 1995; Kroll et al., 1996; Khoury et 

al., 2000). A escolha de retalhos com pedículos longos pode evitar a 

necessidade de uso de enxertos, aumentando a probabilidade de sucesso 

do transplante cutâneo (Wei, Suominen, 2006). 

  O retalho ântero-lateral da coxa apresenta como uma de suas 

principais características anatômicas o seu longo pedículo vascular (Kimata 

et al., 1997; Kimura et al., 2001; Wei et al., 2002; Lutz, Wei, 2005). O 

comprimento total do pedículo é a resultante da somatória da extensão do 

ramo descendente dos vasos circunflexos femorais laterais ao comprimento 

do vaso perfurante até atingir a ilha de pele (Figura 12). Esta característica 

anatômica é de grande valia em reconstruções em áreas previamente 

irradiadas ou traumatizadas, principalmente em região de cabeça e pescoço 

e de extremidades (Kimata et al., 1997; Kimura et al., 2001; Wei et al., 2002; 

Adani et al., 2005; Lutz, Wei, 2005). 
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A 
B

C

Figura 12 – Composição do pedículo vascular do retalho ântero-lateral da 
coxa. Nota-se em A o ponto de origem do ramo descendente dos vasos 
circunflexos femorais laterais, em B o ponto de origem do ramo perfurante 
muscular e em C o ponto de entrada do vaso perfurante na tela subcutânea 
do retalho.  

 

 

  O comprimento médio do pedículo vascular do retalho ântero-

lateral da coxa em nosso estudo foi de 13,43+3,92 cm. Wei et al. (2002), em 

série clínica de 672 casos de transplantes livres relataram variação no 

comprimento do pedículo vascular de 8 a 16 cm. Shieh et al. (2000) 

relataram comprimento médio de 12,01 cm do pedículo vascular do retalho 

ântero-lateral da coxa em análise de 36 retalhos. 

  A avaliação da espessura dos retalhos demonstrou que o 

retalho cutâneo lateral do braço é mais delgado que os retalhos 

paraescapular e perfurante ântero-lateral da coxa.  

  O grande objetivo da cirurgia plástica reparadora é que a forma 

e função de uma área reconstruída seja o mais semelhante possível à sua 
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forma original. A possibilidade de transferência de retalhos cutâneos de 

pouca espessura é de extrema utilidade. Retalhos finos adaptam-se bem ao 

leito receptor e possibilitam a manutenção da mobilidade articular (Weiss, 

Pribaz, 2000). 

  A pouca espessura do retalho lateral do braço é uma 

característica anatômica que favorece o seu uso em inúmeras situações 

clínicas. Trata-se, para alguns autores, da melhor opção para reconstruções 

intra-orais e de faringe após ablação de tumores (Ross et al., 1996; 

Nahabedian et al., 2001). Graças a sua pouca espessura, adapta-se bem ao 

contorno intra-oral e à parede faringeana. O uso de retalhos mais espessos 

e volumosos neste tipo de reconstrução pode prejudicar as funções de 

deglutição e fonação, exigindo procedimentos cirúrgicos secundários para 

adelgaçamento do retalho. 

  Outras situações que exigem o uso de retalhos delgados são 

as reconstruções dos segmentos distais das extremidades, como as mãos e 

os pés. O transplante de tecidos volumosos em reparações destas áreas 

retarda e prejudica o melhor resultado estético e funcional. O uso de retalhos 

de pouca espessura para cobertura cutânea da mão permite a manutenção 

da amplitude de movimento das articulações, possibilitando reabilitação 

funcional precoce (Pederson, 2001). O transplante de tecidos delgados para 

reparações do pé também favorecem o melhor resultado estético e facilitam 

o ato de deambulação e o uso adequado de calçados (Heller, Levin, 2001).  

  Recentemente, vários autores reportaram o adelgaçamento de 

retalhos espessos logo após sua dissecção (Koshima et al., 1992; Kimura, 

 



 46

Satoh, 1996; Koshima et al., 1999; Kim et al., 2000). O objetivo deste 

procedimento é a diminuição da espessura do retalho, possibilitando melhor 

adaptação à área reconstruída. Koshima et al. (1992) foram os primeiros a 

relatar o adelgaçamento primário de um retalho. O procedimento foi 

realizado com a retirada de tecido adiposo das camadas mais profundas da 

tela subcutânea em retalhos nutridos por vasos perfurantes provenientes dos 

vasos epigástricos inferiores.  

  Kimura e Satoh (1996) descreveram o uso do retalho ântero-

lateral da coxa adelgaçado. A retirada de tecido adiposo foi feita antes da 

secção do pedículo vascular de sua área doadora. Realizaram a ablação das 

camadas mais profundas da tela subcutânea até o retalho atingir entre 3 e 4 

mm de espessura. Apenas um segmento de 1 cm de tecido adiposo 

circundando o ponto de entrada dos vasos perfurantes no tecido cutâneo foi 

preservado. A irrigação da pele do retalho ficou dependente do plexo 

subdérmico. Relataram uma série de casos com o uso do retalho ântero-

lateral da coxa adelgaçado para reconstruções de dorso da mão, dorso do 

pé e axilas.   

  Após a descrição da técnica de adelgaçamento do retalho 

ântero-lateral da coxa seu uso foi referido por outros autores para 

reconstruções em cabeça e pescoço, membros inferiores, queimaduras e 

membros superiores (Kimata et al., 1997; Kimura et al., 2001; Alkureishi et 

al., 2003; Ross et al., 2003; Adani et al., 2005; Lutz, Wei, 2005).  

  Entretanto, o adelgaçamento de um retalho cutâneo não é 

isento de complicações. O emagrecimento excessivo do retalho pode 
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provocar diminuição do afluxo de sangue para as áreas da ilha de pele mais 

distantes do ponto de entrada do pedículo vascular (Ross et al., 2003).  

Existe o risco de desvascularização do retalho e conseqüente necrose 

marginal da ilha cutânea (Kimata et al., 1997; Kimura et al., 2001; Alkureishi 

et al., 2003; Ross et al., 2003). Esse tipo de complicação é mais freqüente 

em pacientes obesos em que a quantidade de tecido gorduroso a ser 

retirado para obtenção de um retalho delgado é maior (Weinzweig, 2005).  

  A análise dos diâmetros médios dos pedículos arteriais e 

venosos evidenciou o menor diâmetro encontrado no retalho lateral do braço 

quando comparado aos retalhos paraescapular e ântero-lateral da coxa. O 

menor diâmetro do pedículo vascular dificulta a anastomose microcirúrgica, 

aumentando a probabilidade de trombose vascular e, conseqüentemente, a 

perda do tecido transplantado (Weiss, Pribaz, 2000). 

  A desproporção entre o diâmetro do pedículo vascular do 

retalho e aquele dos vasos receptores é um dos principais motivos de 

insucesso de anastomoses microcirúrgicas e conseqüente trombose 

vascular. Algumas alternativas técnicas podem ser usadas na anastomose 

de vasos de diâmetros distintos. Dilatação com pinças microcirúrgicas ou 

secção oblíqua do coto distal do pedículo de menor diâmetro proporcionam 

maior simetria entre o tamanho dos vasos (Wei, Suominen, 2006). 

  A escolha de retalhos com pedículos vasculares de maior 

diâmetro facilita a anastomose vascular microcirúrgica.  O procedimento 

cirúrgico torna-se mais rápido e seguro. O índice de complicações e 
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trombose vascular, e conseqüente perda do tecido transplantado diminuem 

(Disa et al., 2001; Lutz, Wei, 2005).   

  A análise do trajeto do ramo cutâneo do retalho ântero-lateral 

da coxa evidenciou 85% de possibilidade de existência de trajeto 

intramuscular. Em apenas 15% das dissecções o retalho estava pediculado 

em um ramo septocutâneo. Este achado é semelhante ao relatado por Wolff 

e Grundmann (1992), em estudo anatômico de 100 cadáveres, encontrando 

perfurantes musculocutâneas em 90% das dissecções. Shieh et al.(2000) 

encontraram perfurantes septocutâneas em 16,2% e musculocutâneas em 

83,8% dos casos em série clínica de 36 retalhos utilizados em reconstrução 

de cabeça e pescoço. Entretanto, de forma discordante, Xu et al. (1988) 

encontraram apenas 60% de perfurantes musculocutâneas em dissecções 

anatômicas de 42 cadáveres. Este resultado é semelhante aos encontrados 

por Thou et al. (1991) e Pribaz et al. (1995) em séries de casos clínicos. 

  A dissecção intramuscular pode estar relacionada a maior risco 

de lesão iatrogênica da artéria perfurante e a um maior tempo operatório 

(Koshima, Soeda, 1989; Blondeel et al., 1999; Hamdi et al., 1999; Munhoz et 

al., 2001; Vandevoort et al., 2002; Munhoz et al., 2004).  

  Vandevoort et al. (2002) observaram a relação direta entre o 

tempo operatório da reconstrução e o tipo de trajeto intramuscular da artéria 

perfurante. Nas situações onde a artéria perfurante apresentava o trajeto 

intramuscular curto houve maior facilidade na dissecção e menor tempo 

cirúrgico. Todavia, nas situações onde a artéria perfurante apresentava o 
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trajeto intramuscular longo ou através da intersecção tendínea, houve maior 

dificuldade técnica na dissecção e, por conseguinte maior tempo operatório. 

  Em todos os cadáveres dissecados o principal ramo perfurante 

do retalho ântero-lateral da coxa originou-se do ramo descendente da artéria 

circunflexa femoral lateral. Este achado corrobora os resultados encontrados 

por Valdatta et al. (2002) em estudo anatômico da artéria circunflexa femoral 

lateral e de seus vasos perfurantes. Koshima et al. (1989) e Shieh et al. 

(2000) encontraram ramos perfurantes com origem no ramo transverso e no 

tronco da artéria circunflexa femoral lateral. 

  Os retalhos lateral do braço e ântero-lateral da coxa podem ser 

transferidos como transplantes neurovasculares. A inervação cutânea do 

retalho lateral do braço provém do nervo cutâneo posterior do braço, com 

origem no nervo radial (Katsaros et al., 1994). A inervação cutânea do 

retalho ântero-lateral da coxa deriva do nervo cutâneo femoral lateral 

(Koshima et al., 1993b; Kimata et al., 1997). A sensibilidade cutânea da 

região escapular provém de ramos cutâneos posteriores dos nervos 

espinais. Não existem relatos com sucesso de uso do retalho paraescapular 

inervado. Upton et al. (1992) relataram dois casos em que não houve o 

retorno da sensibilidade cutânea após reinervação do retalho. 

  O estudo detalhado das características anatômicas dos 

retalhos analisados fornece maiores informações para o planejamento 

adequado e execução dos mesmos. Os dados obtidos evidenciaram 

características anatômicas distintas entre os mesmos (Tabela 2). Permitiram 

concluir que o retalho ântero-lateral da coxa apresenta como vantagem 
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sobre os outros retalhos cutâneos estudados um pedículo vascular de maior 

comprimento. Entretanto, em 85% das dissecções houve a necessidade de 

dissecção intramuscular de um segmento deste pedículo. O retalho lateral 

do braço é o retalho de menor espessura entre os avaliados. Esta 

característica favorece o uso do mesmo em reconstruções em que o 

excesso de volume do tecido transplantado prejudica o resultado funcional e 

estético da reparação. O menor diâmetro arterial e venoso do seu pedículo 

vascular pode dificultar seu uso como retalho microcirúrgico. O retalho 

paraescapular tem características anatômicas semelhantes às do retalho 

ântero-lateral da coxa, não sendo evidenciada diferença estatisticamente 

significativa entre suas espessuras e diâmetros de seus pedículos 

vasculares. Apresenta pedículo vascular mais curto quando comparado ao 

do retalho ântero-lateral da coxa. Entretanto, trata-se de vaso septocutâneo, 

sem a necessidade de dissecção de trajeto intramuscular. 
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            RETALHO 
 
 
CARACTERÍSTICAS 

ântero-lateral 
da coxa 

lateral do 
braço paraescapular

comprimento do 
pedículo vascular *** ** ** 
espessura do retalho 

** *** ** 
diâmetro arterial do 
pedículo vascular *** ** *** 
diâmetro venoso do 
pedículo vascular *** ** *** 
necessidade de 
dissecção 
intramuscular do 
pedículo vascular 

freqüente ausente ausente 

posição para a 
dissecção do retalho 

decúbito 
dorsal 

horizontal 

decúbito dorsal 
horizontal 

decúbito lateral

Legenda :  *** - bom   ** - regular.   
 

Tabela 2 – Principais características dos retalhos avaliados neste estudo. 

 
 

 

 

  Parece óbvio e sensato estudar detalhadamente a anatomia, 

não apenas no âmbito da cirurgia plástica, mas em qualquer outra área 

cirúrgica. O preciso conhecimento da forma anatômica e da presença de 

eventuais variações favorecem o desenvolvimento e aprimoramento de 

técnicas e procedimentos. A previsibilidade em relação às variações previne 
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o erro, que por sua vez promove melhores resultados e menor índice de 

complicações.  

  Assim, o presente estudo fornece dados importantes sobre a 

anatomia vascular do retalho cutâneo perfurante ântero-lateral da coxa, 

comparando-os com os dos retalhos lateral do braço e paraescapular. Os 

resultados obtidos nesta tese reforçam a relevância do papel dos estudos 

sobre anatomia na programação da reconstrução com retalhos cutâneos.  
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1. O comprimento do pedículo vascular do retalho ântero-lateral da 

coxa é estatisticamente maior quando comparado aos dos 

retalhos lateral do braço e paraescapular. 

2. A espessura do retalho lateral do braço é estatisticamente menor 

quando comparada as dos retalhos paraescapular e cutâneo 

perfurante ântero-lateral da coxa. 

3. O diâmetro do pedículo arterial e venoso do retalho lateral do 

braço é estatisticamente menor quando comparado aos dos 

retalhos paraescapular e cutâneo perfurante ântero-lateral da 

coxa. 

4. O ramo perfurante do retalho ântero-lateral da coxa apresentou 

trajeto intramuscular em 17 (85%) dos cadáveres dissecados. 

Em 16 (80%) cadáveres o ramo perfurante atravessava o 

músculo vasto lateral. Em uma  (5%) das dissecções o pedículo 

vascular atravessava o músculo reto da coxa. Em 3 (15%) 

cadáveres o principal ramo vascular que nutre a região ântero-

lateral da coxa apresentava trajeto septocutâneo. 

5. O comprimento médio do pedículo do retalho perfurante ântero-

lateral da coxa nos cadáveres estudados foi de 13,43+3,92 cm, 

medindo-se da origem do ramo descendente da artéria 

circunflexa lateral do fêmur até a entrada do pedículo perfurante 

na tela subcutânea. O trajeto intramuscular médio destes 

pedículos foi de 4,13+2,02 cm. 
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Comprimento do pedículo vascular (cm) 

 
 

 
 

CADÁVER 
 

RETALHO 
PARAESCAPULAR 

 
RETALHO LATERAL 

DO BRAÇO 

 
RETALHO ÂNTERO-
LATERAL DA COXA 

1 10,6 8,30 20,30 
2 9,20 8,70 11,80 
3 9,80 9,60 13,20 
4 12,00 8,40 18,30 
5 8,40 9,00 10,50 
6 9,30 8,50 9,40 
7 10,60 10,20 17,90 
8 8,70 8,90 8,40 
9 9,80 8,70 10,20 
10 7,95 10,14 12,30 
11 8,80 10,20 12,40 
12 8,31 11,90 11,00 
13 10,10 10,60 16,20 
14 8,48 11,05 8,92 
15 6,91 5,95 10,30 
16 8,40 6,99 13,56 
17 7,20 5,40 10,01 
18 9,12 10,10 21,30 
19 8,35 8,12 15,12 
20 9,40 7,33 17,40 
 
MÉDIA 9,07 8,90 13,43 

 
DESVIO-PADRÃO 1,20 1,65 3,92 

 
 
 
Planilha de dados referente ao comprimento do pedículo vascular dos 
retalhos estudados. 
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Espessura do retalho (mm) 

 
 
 

 
CADÁVER 

 
RETALHO 

PARAESCAPULAR 

 
RETALHO LATERAL 

DO BRAÇO 

 
RETALHO ÂNTERO-
LATERAL DA COXA 

1 4,12 4,38 5,52 
2 4,17 3,04 5,02 
3 7,40 6,32 6,81 
4 7,18 5,48 6,19 
5 14,01 8,84 19,05 
6 13,30 6,22 12,14 
7 9,49 7,85 11,78 
8 4,44 8,64 10,18 
9 4,97 3,40 3,94 
10 10,54 8,24 11,90 
11 11,42 9,73 11,60 
12 11,71 10,61 11,51 
13 9,13 6,75 9,46 
14 8,56 8,38 10,72 
15 5,88 2,94 5,32 
16 11,12 7,19 10,48 
17 9,45 5,55 9,65 
18 9,12 4,09 10,89 
19 8,12 5,40 7,34 
20 7,57 3,33 6,56 
 
MÉDIA 8,59 6,32 9,30 

 
DESVIO-PADRÃO 2,93 2,33 3,54 

 
 
Planilha de dados referente à espessura dos retalhos estudados. 
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Diâmetro do pedículo vascular arterial  (mm) 

 
 
 

 
CADÁVER 

 
RETALHO 

PARAESCAPULAR 

 
RETALHO LATERAL 

DO BRAÇO 

 
RETALHO ÂNTERO-
LATERAL DA COXA 

1 3,53 2,56 3,02 
2 4,22 3,04 3,76 
3 4,35 3,57 3,56 
4 3,70 2,94 4,03 
5 3,65 2,40 3,08 
6 3,04 1,46 2,55 
7 3,46 3,60 2,40 
8 4,09 1,79 4,45 
9 3,81 2,42 2,39 
10 2,80 1,94 4,14 
11 4,55 2,41 5,01 
12 3,91 2,31 2,83 
13 4,55 2,61 3,10 
14 2,35 1,90 2,45 
15 1,80 1,25 2,50 
16 3,42 3,11 3,50 
17 4,00 2,95 3,44 
18 3,27 1,37 2,95 
19 2,51 1,98 3,52 
20 2,15 1,80 2,54 
 
MÉDIA 

 
3,46 

 
2,37 

 
3,26 

 
DESVIO-PADRÃO 

 
0,80 

 
0,69 

 
0,74 

 
 
Planilha de dados referente ao diâmetro arterial do pedículo vascular dos 
retalhos estudados. 
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Diâmetro do pedículo vascular venoso  (mm) 

 
 
 

 
CADÁVER 

 
RETALHO 

PARAESCAPULAR 

 
RETALHO LATERAL 

DO BRAÇO 

 
RETALHO ÂNTERO-
LATERAL DA COXA 

1 3,79 2,98 4,92 
2 4,37 3,66 4,60 
3 5,18 3,80 3,88 
4 4,41 3,04 3,94 
5 4,01 2,54 4,12 
6 2,75 1,48 2,95 
7 3,50 3,02 3,76 
8 4,29 1,91 4,41 
9 4,48 3,05 3,96 
10 2,90 2,17 3,59 
11 3,86 4,01 4,22 
12 4,86 3,17 3,43 
13 6,27 2,99 3,92 
14 3,20 2,42 2,80 
15 3,36 1,86 2,79 
16 3,96 1,92 4,99 
17 5,11 2,30 4,73 
18 4,12 1,99 3,75 
19 3,90 2,33 4,03 
20 2,98 1,57 2,55 
 
MÉDIA 4,07 2,61 3,87 

 
DESVIO-PADRÃO 0,87 0,74 0,70 

 
 
Planilha de dados referente ao diâmetro venoso do pedículo vascular dos 
retalhos estudados. 
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Trajeto do ramo perfurante do retalho ântero-lateral da coxa  (cm) 

 
 
 

 
CADÁVER 

 
TRAJETO DO RAMO PERFURANTE 

 
COMPRIMENTO 

TOTAL DO 
PEDÍCULO 
VASCULAR 

 
COMPRIMENTO 
DO SEGMENTO 

INTRAMUSCULAR

1 musculocutâneo (vasto lateral) 20,30 5,32 
2 musculocutâneo (vasto lateral) 11,80 3,10 
3 musculocutâneo (reto da coxa) 13,20 2,55 
4 musculocutâneo (vasto lateral) 18,30 4,13 
5 musculocutâneo (vasto lateral) 10,50 4,53 
6 musculocutâneo (vasto lateral) 9,40 2,15 
7 musculocutâneo (vasto lateral) 17,90 5,40 
8 musculocutâneo (vasto lateral) 8,40 1,26 
9 musculocutâneo (vasto lateral) 10,20 5,13 
10 musculocutâneo (vasto lateral) 12,30 3,11 
11 musculocutâneo (vasto lateral) 12,40 3,98 
12 Septocutâneo 11,00 - 
13 musculocutâneo (vasto lateral) 16,20 3,14 
14 Septocutâneo 8,92 - 
15 musculocutâneo (vasto lateral) 10,30 2,34 
16 musculocutâneo (vasto lateral) 13,56 4,16 
17 Septocutâneo 10,01 - 
18 musculocutâneo (vasto lateral) 21,30 10,11 
19 musculocutâneo (vasto lateral) 15,12 6,23 
20 musculocutâneo (vasto lateral) 17,40 3,54 
 
MÉDIA  13,43 4,13 

 
DESVIO-
PADRÃO 

 3,92 2,02 

 
 
Planilha de dados referente ao trajeto e ao comprimento do pedículo 
vascular do retalho ântero-lateral da coxa.  
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