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RESUMO	
	
Tissiani	 LAL.	 Análise	 comparativa	 de	 enxertos	 de	 gordura	 em	 refinamentos	 de	
reconstrução	mamária	com	e	sem	suplementação	de	células‐tronco	[tese].	São	Paulo:	
Faculdade	de	Medicina,	Universidade	de	São	Paulo;	2016.	105p.	
	
INTRODUÇÃO:	 Os	 enxertos	 de	 gordura	 tem	 se	 mostrado	 como	 uma	 poderosa	
técnica	cirúrgica	em	reconstrução	mamaria	secundária	e	os	enxertos	enriquecidos	
com	células‐tronco,	além	de	suas	ações	parácrinas,	vem	apresentando	resultados	
encorajadores	 no	 que	 tange	 a	 persistência	 volumétrica.	 OBJETIVO:	 Este	 estudo	
clínico	 teve	 como	 objetivo	 analisar	 comparativamente	 quantitativa	 e	
qualitativamente	enxertos	de	gordura	enriquecidos	com	células	da	fração	vásculo‐
estromal	 em	 reconstrução	 mamária	 secundária	 e	 a	 incidência	 de	 complicações.	
MÉTODO:	Nós	desenvolvemos	um	método	que	produz	enxertos	de	gordura,	na	sala	
de	cirurgia,	em	uma	taxa	de	enriquecimento	maior	que	os	já	publicados	(2:1).	Este	
estudo	 clínico	 prospectivo	 e	 controlado	 analisou	 qualitativa	 e	 quantitativamente	
enxertos	de	gordura	com	(GT	–	grupo	tronco)	e	sem	(GC	–	grupo	controle)	adição	
das	 células	 da	 fração	 vásculo‐estromal	 fresca	 em	 reconstrução	 mamária	
secundária;	através	de	volumetria	mamária	por	RNM	de	mamas,	imunofenotipagem	e	
contagem	 celular.	 Também	 foram	 estudados	 os	 resultados	 estéticos,	 a	 satisfação	
das	pacientes	e	as	complicações.	RESULTADOS:	A	persistência	volumétrica	no	GT	
foi	 78,9%	 e	 51,4%	 no	 GC,	 entretanto	 não	 houve	 diferença	 estatisticamente	
significativa	entre	os	grupos.	CD90	 foi	o	marcador	mais	expresso	e	que	alcançou	
diferença	 significante	 e	 ao	mesmo	 tempo	 apresentou	 correlação	positiva	 entre	 a	
sua	expressão	e	a	persistência	volumétrica	(r=0.651,	p=0.03).	Necrose	gordurosa	
ocorreu,	isoladamente	em	4	pacientes	do	GT	submetidas	à	radioterapia	e	nenhuma	
paciente	do	GC	apresentou	este	evento.	Desta	 forma,	pacientes	do	GC	mostraram	
tendência	de	estar	mais	satisfeitas	com	o	enxerto	de	gordura.	Nos	dois	grupos,	os	
resultados	estéticos	foram	iguais	e	não	foram	observadas	recidivas	loco‐regionais.	
CONCLUSÃO:	 Os	 resultados	 do	 enriquecimento	 em	 uma	 taxa	 maior	 que	 as	 já	
publicadas	 são	 encorajadores,	 apesar	 de	 a	 persistência	 volumétrica	 não	 ter	
alcançado	 diferença	 estatisticamente	 significante	 entre	 os	 grupos.	 Enxertos	 de	
gordura	 enriquecidos	na	proporção	2:1	podem	não	 ser	 indicados	para	pacientes	
submetidas	à	 radioterapia	apesar	de	 terem	se	mostrados	seguros	num	tempo	de	
seguimento	de	3	anos.	
	
Descritores:	 adipócitos;	 transplante	 de	 células‐tronco	 mesenquimais;	
imunofenotipagem;	 citometria	de	 fluxo;	mama;	mamoplastia;	 retalhos	 cirúrgicos;	
implantes	 de	 mama;	 neoplasias	 da	 mama;	 carcinoma	 ductal	 de	 mama;	 recidiva	
local	de	neoplasia;	necrose	gordurosa;	imagem	por	ressonância	magnética.	



	

	

ABSTRACT	
	

Tissiani,	LAL.	A	prospective	and	controlled	clinical	trial	on	stromal	vascular	fraction	
enriched	 fat	 grafts	 in	 secondary	 breast	 reconstruction	 [thesis].	 São	 Paulo:	
"Faculdade	de	Medicina,	Universidade	de	São	Paulo";	2016.	105p.	

	
BACKGROUND:	 Fat	 grafting	 is	 a	 tremendous	 tool	 in	 secondary	 breast	
reconstruction.	 Stromal	 vascular	 fraction	 (SVF)	 enriched	 fat	 grafts	 have	 been	
presenting	 promising	 results	 regarding	 volume	 maintenance.	 OBJECTIVE:	 The	
main	purpose	of	this	study	was	to	analyze	comparatively	SVF‐enriched	fat	grafts	in	
secondary	 breast	 reconstruction:	 volumetric	 persistence,	 expression	 of	 surface	
markers	 and	 complications.	METHODS:	We	developed	 a	method	 that	produces	 a	
superior	SVF	enrichment	rate	(2:1)	in	the	operating	theatre.	This	prospective	and	
controlled	trial	analyzed	quantitatively	and	qualitatively	fat	grafts	with	(stem	cells	
group	–	SG)	and	without	(control	group	–	CG)	SVF	enrichment	in	secondary	breast	
reconstruction,	 through	 MRI‐based	 volumetry,	 immunophenotyping	 and	 cell	
counting.	 Also,	 patient	 satisfaction,	 aesthetic	 outcomes	 and	 complications	 were	
analyzed.	RESULTS:	Volumetric	persistence	in	the	SG	was	78,9%	and	51,4%	in	the	
CG,	however	 it	 did	not	 reach	 statistical	 significant	difference.	CD90	was	 the	only	
marker	 highly	 expressed	 in	 the	 SG	 and	 showed	 a	 positive	 correlation	 with	
volumetric	persistence	(r=0.651,	p=0.03).	Fat	necrosis	occurred	in	4	patients	in	the	
SG	and	in	none	in	the	CG.	Patients	in	the	CG	showed	a	trend	to	be	more	satisfied.	
Considering	 aesthetics,	 both	 groups	 presented	 improvements.	 No	 locoregional	
recurrences	were	 observed.	 CONCLUSIONS:	 Results	 are	 encouraging	 despite	 the	
fact	 that	SVF	enrichment	 in	a	higher	supplementation	rate	did	not	 improve,	with	
statistical	 significance,	 fat	 graft	 volumetric	 persistence.	 Enriched	 fat	 grafts	 have	
proven	 to	be	 safe	 in	 a	3‐years	 follow	up,	 however	 they	do	not	 seem	suitable	 for	
patients	that	received	radiotherapy.	
	
Descriptors:	 adipocytes;	 mesenchymal	 stem	 cell	 transplantation;	
immunophenotyping;	flow	cytometry;	breast;	mammaplasty;	surgical	flaps;	breast	
implants;	breast	neoplasms;	carcinoma,	ductal,	breast;	neoplasm	recurrence,	local;	
fat	necrosis;	magnetic	resonance	imaging.	
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1		 Introdução	

	

	

A	 mama	 feminina	 tem	 grande	 simbologia	 para	 a	 mulher.	 Está	

indissociavelmente	relacionada	com	a	imagem	corporal,	a	feminilidade,	a	sexualidade	

e	 a	 maternidade;	 de	 maneira	 que	 a	 perda	 da	 mama	 tem	 forte	 impacto	 sobre	 a	

mulher.	A	incidência	do	câncer	de	mama	vem	aumentando	nos	países	desenvolvidos	

e	em	desenvolvimento	e,	 segundo	o	 Instituto	Nacional	do	Câncer	–	 INCA,	57.120	

casos	novos	de	câncer	de	mama	foram	previstos	para	o	ano	de	2015(1).	Nos	EUA,	

foram	 previstos	 aproximadamente	 290.000	 novos	 casos	 de	 câncer	 de	 mama,	

incluindo	 as	 neoplasias	 invasivas	 e	 não‐invasivas,	 para	 o	 mesmo	 período(2).	

Cirurgias	mamárias	como	quadrantectomias	e	as	diferentes	formas	de	mastectomia,	

consequentemente,	vem	aumentando	também.	Na	população	mundial,	a	sobrevida	

média	para	o	câncer	de	mama	após	5	anos	é	de	61%(1).	

A	 lei	12.802/2013	passou	a	obrigar,	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	

SUS,	 a	 reconstrução	 imediata	 da	 mama	 após	 a	 cirurgia	 oncológica	 sempre	 que	

as		condições	 clínicas	 da	 paciente	 permitirem.	 Casuística	 americana	 mostra	 que	

atualmente,	 naquele	 país,	 aproximadamente	 40%	 dos	 casos	 das	 reconstruções	

mamárias	 são	 imediatas(3).	 A	 reconstrução	 mamária,	 seja	 ela	 imediata	 ou	 tardia,	

contempla	 uma	 grande	 quantidade	 de	 procedimentos	 cirúrgicos	 e	 todos	 eles,	

independentemente	do	aperfeiçoamento	com	que	são	executados	 carregam	em	si	a	

possibilidade	de	insucesso,	parcial	ou	total(4).	Desta	maneira,	fica	implícito	que	todo	e	

qualquer	 procedimento	 de	 reconstrução	 mamária,	 envolvendo	 tecidos	 autólogos	 e	
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materiais	 aloplásticos,	 isoladamente	 ou	 em	 associação,	 pode	 culminar	 com	

irregularidade	 de	 contorno	 da	 mama	 operada(5);	 o	 que	 poderá	 requerer	 novos	

procedimentos	para	sua	correção.		Antes	do	advento	da	lipoaspiração(6),	os	cirurgiões	

plásticos	 tinham	 que	 recorrer	 às	 cirurgias	 de	 grande	 porte	 como	 novos	 retalhos,	

implantes	complementares	ou	mesmo	pela	troca	de	implantes	mamários	existentes(7).	

Há	uma	década,	os	enxertos	de	gordura	vem	sendo	utilizados	em	diversos	momentos	

do	processo	de	reconstrução	mamária(8),	seja	na	melhoria	das	condições	dos	tecidos	

irradiados(9),	nas	irregularidades	de	contorno	resultantes	do	tratamento	conservador	

do	 câncer	 da	mama	 (TCCM)(10),	 como	 no	 preparo	 do	 tórax	 para	 o	 recebimento	 de	

expansores	e	implantes	mamários(11,12),	entre	outras	indicações(13‐18).	

Apesar	 das	 evoluções	 técnicas	 dos	 enxertos	 de	 gordura	 desde	 a	 sua	

introdução,	 principalmente	 o	 desenvolvimento	 da	 lipoenxertia	 estruturada(19),	

diversos	artigos	nacionais	e	internacionais	mostraram	que	os	enxertos	de	gordura	

ainda	 apresentam	 uma	 taxa	 de	 integração	 não	 previsível(20).	 Esforços	 tem	 sido	

desenvolvidos	pela	comunidade	científica	para	que	este	procedimento,	considerado	

como	padrão‐ouro	na	reconstrução	mamária	secundária,	apresente	melhores	taxas	

de	 sobrevivência	 no	 leito	 receptor(14,21,22).	 Todo	 este	 esforço	 tem	 como	principal	

objetivo	 melhorar	 a	 autoestima	 e,	 consequentemente,	 a	 qualidade	 de	 vida	 das	

pacientes	acometidas	pelo	câncer	de	mama(23‐25).	

Com	o	olhar	voltado	para	uma	exigência	estética	cada	vez	maior	por	parte	

das	 pacientes	 que	 tiveram	 suas	 mamas	 reconstruídas,	 para	 a	 necessidade	 do	

desenvolvimento	 de	 novas	 tecnologias	 que	 assegurem	 melhores	 índices	 de	

integração	dos	enxertos	de	gordura	e	para	a	segurança	oncológica	do	procedimento,	

é	que	este	estudo	clínico	foi	desenvolvido.		
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2		 Objetivos	

	

	

O	principal	 objetivo	deste	 trabalho	 foi	 analisar	 a	persistência	 volumétrica	

de	enxertos	de	gordura	com	e	sem	enriquecimento	com	células	da	fração	vásculo‐

estromal	(FVE)	do	tecido	adiposo,	numa	taxa	de	enriquecimento	maior	do	que	os	

já	 publicados	 na	 literatura,	 através	 da	 volumetria	 mamária	 por	 RNM	 da	 mama.	

O	objetivo	 secundário	 foi	 avaliar	 a	 existência	 de	 correlação	 entre	 a	manutenção	

volumétrica	e	o	perfil	fenotípico	das	células	da	FVE.	O	objetivo	terciário	foi	anotar	

a	incidência	de	complicações	dos	enxertos	de	gordura	com	e	sem	enriquecimento	e	

a	satisfação	das	pacientes	com	os	resultados	obtidos.	
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3		 Revisão	da	Literatura	

	

	

3.1		 Enxerto	de	Gordura	

	

À	 Neuber	 (1893)*	citado	 por	 Billings	 e	 May(26),	 foi	 atribuído	 o	 primeiro	

enxerto	de	gordura,	no	qual	pequenos	fragmentos	de	tecido	adiposo	foram	utilizados	

para	 corrigir	 depressões	 de	 partes	 moles.	 À	 época,	 demonstrando	 preocupação	

com	 a	 sobrevivência	 do	 tecido	 transplantado,	 concluiu	 que	 os	 enxertos	 não	

deveriam	ser	maiores	que	uma	amêndoa.	Czerny(1895)†	citado	por	Billings	e	May(26)	

foi	 o	 primeiro	 cirurgião	 a	 transferir	 tecido	 adiposo,	 ainda	 que	 na	 forma	 de	 um	

lipoma,	 para	 reconstruir	 uma	 mama	 após	 adenectomia	 por	 mastite	 crônica.	

Lexer(27),	 no	 início	 do	 século	 XX,	 fez	 diversos	 transplantes	 de	 tecido	 adiposo,	

sempre	em	blocos,	mas	com	resultados	clínicos	desfavoráveis	devido	à	absorção	de	

grande	parte	de	seus	enxertos.	

Marchand(1919)‡	citado	por	Billings(26),	analisou	a	histologia	de	um	enxerto	

de	gordura	em	bloco	para	o	tratamento	de	um	defeito	da	calota	craniana.	Com	10	

dias	de	evolução	havia	um	misto	de	adipócitos	íntegros	e	de	células	arredondadas	

parecidas	com	histiócitos	apresentando	gotículas	de	gordura	em	seus	citoplasmas.	

																																																								
*	Neuber,	G.	Asepsis	und	kunstliche	Blutleere.	Verhandl.	d.	deutsch.	Gesellsch.	f.	Chir.	22:159,1910.	
†	Czerny,	A.	Plastischer	Ersatz	der	Brustdruse	durch	ein	Lipoma.	Chir.	Kongr.	Verhandl.	2:216,1895.	
‡	Marchand,	F.	Ueber	die	Veranderungen	des	Fettgewebes	nach	der	Transplantation	in	einen	Gehirn‐defekt	mit	
Berucksichtigung	der	Regeneration	desselben	und	der	 kleinzelligen	 Infiltration	des	Bindesgewebes.	Beitr.	z.	
Path.	Anat.	u.	z.	Allg.	Path.	66:32,1919.	
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Esta	 foi	 a	 primeira	 evidência,	 ainda	 que	 precoce,	 de	 que	 parte	 dos	 adipócitos	

presentes	no	enxerto	de	gordura	sobreviviam.	

Em	 1923,	 Neuhof,	 o	 defensor	 da	 “Teoria	 da	 Substituição	 Celular”,	 propôs	

que	 todos	 os	 adipócitos	 presentes	 no	 enxerto	 morriam	 em	 consequência	 da	

isquemia		e	que	seriam	substituídos	ou	por	novos	adipócitos	provenientes	do	leito	

receptor	ou		por	tecido	cicatricial(28).		

Peer,	 em	 1950,	 publicou	 estudo	 em	 humanos,	 onde	 realizou	 enxertos	 de	

gordura	 isógenos	 e	 autólogos	 (pequenos	 blocos	 e	 enxertos	 picados)	 sobre	 os	

músculos	retos	do	abdome.	Removeu	os	enxertos	para	análise	histológica	com	4,	8,	

12	e	21	dias	e	mais	tardiamente	com	3,	4	a	8	e	8	a	14	meses.	Concluiu	que	com	4	

dias	 já	 havia	 anastomose	 entre	 vasos	 do	 enxerto	 e	 do	 leito	 receptor	 e	 que	 nas	

primeiras	 semanas	 o	 cenário	 era	 de	 necrose	de	 parte	 dos	 adipócitos	 enxertados	

entremeados	por	 intenso	 infiltrado	 inflamatório	(leucócitos	polimorfonucleares	e	

linfócitos)	 e	 histiócitos	 preenchendo	 cistos.	 Ao	 final	 do	 terceiro	 mês	 havia	 um	

menor	 número	 de	 vacúolos	 preenchidos	 por	 histiócitos,	 um	 grande	 número	 de	

vasos	sanguíneos	e	a	presença	de	adipócitos	com	aspecto	de	normalidade.	O	enxerto	

estava	 envolto	 por	 uma	 fina	 cápsula	 de	 tecido	 conjuntivo.	 No	 quarto	 mês,	 os	

adipócitos	 apareciam	 com	membranas	 celulares	 intactas	 e	 núcleos	 normais	 e	 já	

não	havia	espaços	 císticos	e	 infiltrado	celular.	Existia	uma	quantidade	moderada	

de	vasos	sanguíneos.	Ao	fim	do	décimo	quarto	mês	o	aspecto	histológico	mudava	

muito	 pouco,	 de	 maneira	 que	 o	 tecido	 adiposo	 enxertado	 apresentava	 aspecto	

absolutamente	normal	circundado	por	uma	cápsula	de	tecido	conjuntivo	bem	fina.		

Ao	 final	 de	 14	 meses,	 a	 permanência	 dos	 enxertos	 em	 blocos	 pequenos						

foi	 de	 51%,	 dos	 enxertos	 picados	 foi	 de	 38%	 e	 os	 enxertos	 isógenos	 foram	



	 Revisão	da	Literatura		 6	
	

	

completamente	absorvidos	já	ao	final	do	terceiro	mês,	restando	apenas	um	grande	

cisto	revestido	por	espessa	cápsula	de	tecido	conjuntivo.	Assim,	ficou	postulada	a	

“Teoria	da	Sobrevivência	Celular”(29).	

Em	 1983,	 Illouz	 apresentou	 à	 comunidade	 científica	 internacional	 sua	

experiência	com	mais	de	3000	casos	de	 lipoaspiração	corporal,	a	qual	 teve	 início	

no	 final	 da	 década	 de	 setenta(6).	 O	 uso	 de	 cânulas	 para	 obter	 o	 tecido	 adiposo	

mudou	definitivamente	a	história	da	cirurgia	plástica	e	dos	enxertos	de	gordura,	

que,	de	blocos,	passaram	a	uma	apresentação	liquefeita.	A	lipoaspiração	ganhou	o	

mundo	e	a	partir	de	1986	surgiram	os	primeiros	 trabalhos	empregando	o	 tecido	

adiposo	em	sua	nova	apresentação(19,30‐37)(Anexo	A).	

Muitos	 autores	 relataram	 sucesso	 e	 demonstraram	 a	 versatilidade	 da	

gordura	como	um	preenchedor	de	partes	moles	e	todos	relataram	a	ocorrência,	em	

diferentes	graus,	de	absorção	parcial	dos	enxertos;	o	que	os	levou	à	realização	de	

sobrecorreção(31,32,35,37).	 Anos	 mais	 tarde,	 	 Niechajev	 e	 Sevcuk,	 empregando	 um	

lipoaspirador,	constataram	que	a	obtenção	do	tecido	adiposo	sob	pressão	de	‐0,95	

atm	era	mais	danosa	ao	adipócito	que	a	pressão	de	‐0,5	atm,	dados	estes		confirmados	

anos	mais	tarde(38).	Assim,	demostraram	que	era	 importante	obter	a	gordura	sob	

baixa	pressão	de	aspiração,	manipular	o	tecido	delicadamente	e	enxertar	o	tecido	

em	várias	camadas	e	 túneis	com	o	objetivo	de	aumentar	a	embebição	plasmática	

dos	 adipócitos	 enxertados(39).	 Acreditava‐se	 que	 a	 nutrição,	 proveniente	 do	 leito	

receptor,	poderia	nutrir	células	até	1,5	mm	no	interior	do	enxerto(40).		

	Em	 comum,	 estes	 trabalhos	 mostraram	 baixos	 índices	 de	 complicações	

(entre	 2%	 e	 5%)	 e	 também	 o	 entendimento	 de	 que	 os	 enxertos	 de	 gordura	

mantinham‐se	presentes	em	pós‐operatórios	de	longo	prazo,	porém	com	o	volume	
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reduzido(15).	Com	o	objetivo	de	melhorar	a	integração,	diversos	autores	propuseram,	

em	 estudos	 clínicos	 e	 experimentais,	 a	 adição	 de	 substâncias	 aos	 enxertos	 de	

gordura	 como	 fatores	 de	 crescimento	 plaquetários,	 meios	 de	 cultura	 celular,	

co‐enzima	Q10,	interleucina	8	entre	outros(38,41‐44).	Entretanto,	não	foram	adotados	

pela	comunidade	de	cirurgiões	plásticos.			

Em	1991,	Horl	et	al.(34)	foram	os	primeiros	a	medir	objetivamente	o	volume	

dos	 enxertos	 de	 gordura.	 Utilizaram	 exames	 de	 ressonância	 nuclear	 magnética	

(RNM)	 para	 monitorar	 a	 manutenção	 volumétrica	 de	 enxertos	 de	 gordura	

realizados	na	região	periorbital.	Demonstraram	que	ao	final	do	6º	mês	os	enxertos	

apresentavam	 uma	 perda	 volumétrica	 aproximada	 de	 55,3%.	 A	 partir	 deste	

momento,	 os	 enxertos	 entravam	 num	 período	 de	 estabilidade	 volumétrica	 até	 o	

12º	mês	(Figura	1).		

A	grande	diversidade	de	táticas	existentes	em	relação	à	lipoaspiração,	a	falta	

de	 entendimento	 de	 qual	 era	 a	 melhor	maneira	 de	 obter,	 processar	 e	 enxertar	 a	

gordura,	e	que	culminou	com	grande	imprevisibilidade	dos	resultados;	levou	alguns	

autores	a	publicar	resultados	de	médio	e	longo	prazo	muito	desfavoráveis(45).	

	

Figura	 1:	 Gráfico	 demonstrando	 a	 evolução	 volumétrica	 dos	 enxertos	 de	 gordura	 no	

período	pós‐operatório:	do	6º	dia	ao	12º	mês	
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Sob	 o	 nome	 “enxerto	 de	 gordura”	 havia	 uma	 infinidade	 de	 diferentes	

cirurgias(46).	 Estas	 publicações,	 se	 por	 um	 lado	 e	 indevidamente,	 macularam	 a	

gordura	como	fonte	de	tecido	autólogo	para	o	preenchimento	de	partes	moles;	por	

outro	fizeram	com	que	a	comunidade	científica	lançasse	um	novo	olhar	sobre	estes	

enxertos	 e	 as	 possíveis	 causas	 da	 heterogeneidade	 de	 resultados(45,47).	 Em	1997,	

Coleman	publica	artigo	em	que	estabelece	o	passo	a	passo	da	tática	que	chamou	de	

“lipoenxertia	estruturada”	e	que	envolve	a	sistematização	dos	processos	de	obtenção,	

preparo	e	enxertia	da	gordura;	algo	até	então	 inexistente	nesta	 técnica	cirúrgica(19).	

Segundo	o	autor,	a	obtenção	da	gordura	deve	ser	realizada	com	baixas	pressões	de	

aspiração,	 o	 preparo	 deve	 utilizar	 centrifugação	 a	 1200	 g	 por	 3	 minutos	 e,	 a	

enxertia	 propriamente	 dita,	 ser	 realizada	 em	 múltiplas	 camadas	 enxertando	

pequenas	 quantidades	de	 gordura	de	modo	 a	 favorecer	 a	 embebição	plasmática.	

Nesta	 mesma	 publicação	 Coleman	 chamou	 atenção	 para	 o	 tamanho	 ideal	 dos	

glóbulos	 de	 gordura:	 “...nem	 muito	 pequenos	 para	 não	 sofrer	 fagocitose	 e	 nem	

muito	grandes	para	não	sofrer	isquemia”(48).	

Após	 a	 introdução	 da	 enxertia	 estruturada	 alguns	 autores	 decidiram	

estudar	o	impacto	da	centrifugação	sobre	o	tecido	adiposo	como	um	todo	e	também	

sobre	os	adipócitos	mais	especificamente(49,50).	A	centrifugação,	independentemente	

da	 força	centrífuga	relativa	aplicada,	sempre	promove	uma	separação	em	3	 fases	

do	tecido	adiposo	obtido	pela	lipoaspiração:	uma	camada	menos	densa	composta	

por	óleo,	uma	camada	mais	densa	composta	por	sangue	e	solução	de	infiltração	e	

uma	 camada	 intermediaria	 composta	 pelo	 tecido	 adiposo	 em	 si.	 Boschert	 et	 al.	

constataram	 que	 não	 havia	 separação	 adicional	 das	 camadas	 após	 2	minutos	 de	

centrifugação	a	50g	e	que	a	camada	intermediária	não	era	homogênea.	Dividiram	a	



	 Revisão	da	Literatura		 9	
	

	

camada	intermediária	em	3	zonas	e,	após	digestão	enzimática	e	aplicação	do	teste	

de	exclusão	celular	pelo	azul	de	tripan,	concluíram	que	a	zona	mais	densa	possuía	

250%	 e	 140%	 mais	 adipócitos	 íntegros	 se	 comparada	 às	 zonas	 superficial	 e	

intermediária,	respectivamente(49).	

Rohrich	 et	 al.	 demonstraram	 que	 abdome,	 flanco	 e	 regiões	 internas	 de	

joelho	e	coxa	doam	adipócitos	igualmente	viáveis	e	que	a	centrifugação	da	gordura	

a	 500	 g	 por	 2	 minutos	 é	 absolutamente	 segura	 para	 estas	 células	 e	 cumpre	 a	

função	de	separar	debris	celulares,	óleo	e	sangue	da	gordura	a	ser	enxertada(50).	

Corroborando	os	achados	acima	mencionados,	Allen	Jr.	et	al.	demonstraram	

em	estudo	murino	que,	após	centrifugação,	a	gordura	mais	densa	quando	enxertada	

no	dorso	do	animal	apresentou,	com	10	semanas	de	pós‐operatório,	maior	retenção	

volumétrica,	 melhor	 arquitetura	 tecidual,	 maior	 expressão	 de	 CD31,	 o	 dobro	 do	

número	 de	 células	 progenitoras	 estromais	 e	 maiores	 quantidades	 de	 fatores	 de	

crescimento	quando	comparada	à	gordura	menos	densa(51).		

Em	2007	Kaufmann	et	al.	concluíram,	após	a	análise	de	questionários,	que	

mais	 da	metade	 dos	 cirurgiões	 participantes	 haviam	 incorporado	 a	 lipoenxertia	

estruturada	 em	 suas	 rotinas	 cirúrgicas,	 90%	 realizavam	 entre	 20%	 e	 30%	 de	

sobrecorreção	 e	 que	 70%	 achavam	 que	 os	 enxertos	 de	 gordura	 apresentavam	

resultados	duradouros,	acima	de	2	anos(52).	

Mas	 não	 é	 apenas	 no	 universo	 da	 cirurgia	 plástica	 que	 os	 enxertos	 de	

gordura	 são	 empregados	 com	 sucesso.	 Diversos	 autores	 os	 tem	 utilizados	 em	

situações	como	síndrome	dolorosa	pós‐mastectomia(53),	aumento	de	cordas	vocais	

para	 insuficiência	 glótica(54),	 remodelagem	 cicatricial	 tardia(55),	 correção	 de	

ectrópio	 cicatricial(56)	 e	 tratamento	 da	 sequela	 de	 radioterapia	 no	 tórax(9)	 e	 em	

membros(57)	entre	outras	indicações(48).	
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As	publicações	de	Zuk,	Zhu	et	al.	em	2001	e	2002	 inauguraram	uma	nova	

era,	 onde	 o	 tecido	 adiposo	 reconhecidamente	passou	 a	 ser	 fonte	de	 uma	 grande	

quantidade	de	células‐tronco	mesenquimais	que,	sob	condições	especiais,	poderiam	

formar	osso,	cartilagem,	músculo,	participar	da	formação	de	pequenos	vasos	e,	por	

fim,	se	transformar	em	células	do	tecido	adiposo	(diferenciação	adipogênica)(58,59).	

Aproveitando	esta	última	propriedade	das	células‐tronco	mesenquimais	presentes	

na	FVE	do	tecido	adiposo,	Yoshimura	et	al.	desenvolveram	a	forma	mais	atualizada	

e	 sofisticada	 da	 história	 dos	 enxertos	 de	 gordura	 até	 o	 momento:	 o	 enxerto	 de	

gordura	suplementado	com	células	da	FVE	do	tecido	adiposo,	técnica	que	recebeu	

a	sigla	CAL	(Cell	Assisted	Lipotransfer)(60).		

	

	

3.2		 Células‐tronco		

	

Conceitualmente,	 células‐tronco	 são	 células	 indiferenciadas	 capazes	 de	 se	

proliferar	 mantendo	 sua	 indiferenciação	 e	 de	 se	 diferenciar	 em	 uma	 linhagem	

celular	 funcional,	 assim	 como	 regenerar	 tecidos	 que	 sofreram	 algum	 tipo	 de	

agressão(61).	 Basicamente	 existem	 dois	 principais	 tipos	 de	 células‐tronco:	 as	

embrionárias	e	as	adultas.	Entretanto,	 após	o	 importante	 trabalho	de	Takahashi	 e	

Yamanaka,	um	terceiro	tipo	de	células	pluripotentes	foi	desenvolvido:	as	células	com	

pluripotência	induzida	(iPS	cells	–	 induced	pluripotent	stem	cells)(62).	Estas	células	

contornam	 o	 problema	 ético	 do	 uso	 das	 células	 embrionárias,	mas	 o	 processo	 de	

indução	da	pluripotência	ainda	apresenta	um	baixo	rendimento	celular.		
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As	 células‐tronco	 embrionárias	 são	 derivadas	 da	 massa	 interna	 do	

blastocisto	e	são	consideradas	pluripotentes	e	capazes	de	se	diferenciar	em	células	

das	três	camadas	germinativas:	ectoderma,	mesoderma	e	endoderma.	Entretanto,	

por	razões	éticas	e	de	controle	celular,	o	uso	destas	células	é	 limitado	tanto	para	

pesquisas	 como	 para	 uso	 clínico.	 Por	 outro	 lado,	 as	 células‐tronco	 adultas,	

consideradas	multipotentes	e	encontradas	em	diferentes	tecidos	do	corpo	humano	

como	periósteo,	membrana	sinovial,	músculo,	dentes	decíduos	e	cordão	umbilical	

entre	outros(63);	estão	sendo	extensivamente	estudadas	e	diversos	ensaios	clínicos	

empregando	 estas	 células,	 em	 seres	 humanos,	 já	 foram	 publicados(60,64‐67).	

A	medula	óssea,	uma	das	primeiras	fontes	de	células‐tronco	estudadas,	apresenta	

em	sua	estrutura	tecidual	 tanto	células‐tronco	de	 linhagem	hematopoiética	como	

de	linhagem	mesenquimal.	

Em	1968,	Friedenstein	et	al.	foram	os	primeiros	pesquisadores	a	identificar	

células‐tronco	 mesenquimais	 no	 estroma	 da	 medula	 óssea(68,69).	 Entretanto,	 o	

difícil	acesso,	a	dor	na	área	doadora,	assim	como	o	baixo	rendimento	celular	não	

favoreceram	o	amplo	uso	destas	células	em	estudos	clínicos(61,70).		

Aproximadamente	 30	 anos	 após	 a	 publicação	 de	 Friedenstein	 et	 al.,	 Zuk,	

Zhu	et	al.	identificaram	células‐tronco	adultas	multipotentes	no	estroma	do	tecido	

adiposo,	com	capacidade	de	diferenciação	adipogênica,	osteogênica,	condrogênica,	

miogênica	e	neurogênica(58,59).	Considerando	o	enorme	potencial	terapêutico,	estes	

pioneiros	 estudos	 permitiram	 que	 pesquisadores	 de	 todo	 o	 mundo,	 utilizando	

protocolos	 semelhantes	 de	 digestão	 enzimática,	 isolassem	 e	 estudassem	 as	

aplicações	clínicas	das	células‐tronco	derivadas	da	gordura	(CTDG).	
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Segundo	 a	 Sociedade	 Internacional	 de	 Terapia	 Celular,	 células‐tronco	

mesenquimais	para	receber	esta	denominação,	devem	possuir	algumas	características	

específicas	 “em	 cultura”:	 aderir	 à	 superfície	 plástica	 do	 frasco	 de	 cultura,	 à	

imunofenotipagem	possuir	os	marcadores	de	superfície	CD73,	CD90	e	CD105	e	não	

apresentar	 os	 marcadores	 CD14,	 CD34	 e	 CD45.	 Ainda,	 em	 meios	 de	 cultura	

contendo	 fatores	 específicos,	 podem	se	diferenciar	 em	adipócitos,	 osteoblastos	 e	

condroblastos(71).	Entretanto,	não	existe	um	antígeno	de	superfície	único	e	exclusivo	

que	identifique	as	CTDG	e	as	diferencie	das	outras	células	presentes	na	FVE,	que	é	

a	 região	 localizada	 ao	 redor	 dos	 vasos	 sanguíneos	 do	 tecido	 adiposo(22,72,73).	

Ao	contrário,	a	depender	do	momento	(FVE	fresca	ou	em	diferentes	passagens	da	

cultura	 celular)	 em	 que	 estas	 células	 são	 analisadas	 para	 se	 estabelecer	 seu	

fenótipo,	existe	uma	grande	alteração	na	expressão	dos	marcadores(74,75).	Dá‐se	o	

nome	 de	 FVE	 fresca	 ao	 conjunto	 de	 células	 resultante	 do	 processo	 de	 digestão	

enzimática	do	tecido	adiposo,	isoladas	por	centrifugação,	excluindo‐se	os	adipócitos,	

antes	de	serem	colocadas	em	processo	de	cultivo	e	expansão.	

Yoshimura	 et	 al.	 analisaram	 o	 perfil	 fenotípico	 das	 células	 existentes	 na		

FVE	 fresca	 do	 tecido	 adiposo	 e	 concluíram	 que	 as	 CTDG	 correspondem	 a	

aproximadamente	70‐90%	de	todas	as	células	ali	presentes	e	que	o	perfil	fenotípico	

predominante	 das	 CTDG	 é	 CD31‐CD34+CD45‐CD90+CD105‐CD146‐.	 As	 células	

progenitoras	 endoteliais	 correspondem	 a	 5‐9%	 da	 FVE	 e	 outras	 células	 como	

células	musculares	lisas,	pericitos,	fibroblastos	e	células	de	origem	hematopoiética	

(granulócitos,	monócitos/macrófagos	e	linfócitos)	compõem	os	demais	tipos	celulares	

e	possuem	marcadores	de	superfície	específicos	e	distintos	ente	si(76,77).	
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Peroni	et	al.	concluíram	que	as	células‐tronco	mesenquimais	do	tecido	adiposo	

e	da	medula	óssea	apresentam	semelhanças	fenotípicas	e	possuem	genes	que	são	

expressos	também	por	células‐tronco	embrionárias.	Estes	achados	podem	explicar	

porque	 as	 CTDG	podem	 se	 diferenciar	 tanto	 em	 células	 do	mesoderma	 como	do	

ectoderma(70).	Achados	semelhantes	foram	encontrados	por	outros	autores(76).	

Inicialmente,	as	células	multipotentes	presentes	na	FVE	do	 tecido	adiposo	

receberam	o	nome	de	“células	processadas	de	lipoaspirado”	(PLA	cells	‐	processed	

lipoaspirate	 cells)(58,59,61),	 porém	 após	 estas	 células	 receberem	 diferentes	

nomenclaturas(74)	 a	 Sociedade	 Internacional	 de	Tecnologia	Aplicada	 à	Gordura	 –	

IFATS,	 em	 2007,	 chegou	 a	 um	 consenso(78)	 e	 a	 partir	 daquele	 ano	 estas	 células	

passaram	 a	 ser	 chamadas	 ou	 de	 células‐tronco	 derivadas	 da	 gordura	 ou	 células	

estromais	derivadas	da	gordura	(ADSCs	–	Adipose	Derived	Stem/Stromal	Cells).		

Apesar	 de	 o	 número	 ser	 extremamente	 variável	 de	 indivíduo	 para	

indivíduo(79),	pode‐se	obter,	após	o	processo	de	digestão	enzimática,	a	partir	de	1	

grama	de	tecido	adiposo	obtido	por	lipoaspiração,	uma	média	de	1,3	x	106	células	

da	 FVE;	 o	 que	 é	 cerca	 de	 400	 vezes	 maior	 que	 o	 rendimento	 de	 células‐tronco	

mesenquimais	 obtidas	 a	 partir	 da	 medula	 óssea(63,76).	 Entretanto,	 este	 número	

varia	muito	entre	as	diversas	publicações,	podendo	chegar	a	7,92	x	106	células/ml(80).	

Estudos	 mostram	 que	 não	 há	 relação	 entre	 o	 número	 de	 células	 obtidas	 por	

lipoaspiração	 quando	 são	 analisados	 fatores	 como	 a	 idade	 e	 o	 índice	 de	 massa	

corporal	(IMC)	e	há	um	consenso	de	que		a	porção	infra‐umbilical	do	abdome	é	a	

região	que	mais	fornece	células(77,80,81).	As	regiões	internas	dos	joelhos	e	das	coxas	

apresentam	 rendimento	 celular	 semelhante	 ao	 do	 abdome(80).	 Faustini	 et	 al.(77),	

diferentemente	de	outros	 autores(22),	 encontraram	um	maior	 rendimento	 celular	

em	mulheres	e,	também,	quando	o	tecido	adiposo	era	obtido	através	de	lipoaspiração.	
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Considerando	 a	 participação	 das	 CTDG	 na	 reposição	 de	 adipócitos	

senescentes	no	tecido	adiposo	adulto,	cuja	renovação	se	dá	a	cada	1	ou	2	anos	e,	

também,	à	imprevisibilidade	da	manutenção	volumétrica	dos	enxertos	de	gordura	

convencionais,	Matsumoto	 et	 al.(22)	 concluíram	 através	 de	 um	 elaborado	 estudo,	

que	 as	 CTDG	 podem	 participar	 ativamente	 do	 processo	 de	 integração	 e	

sobrevivência	dos	enxertos	de	gordura	da	seguinte	maneira	(Figura	2):	

 podem	se	diferenciar	em	células	endoteliais	

 as	 localizadas	 entre	 os	 adipócitos	 podem	 colaborar	 para	 a	 reposição	

deste	tipo	celular	no	longo	prazo	

 podem,	agudamente,	se	diferenciar	em	adipócitos	maduros	

 através	 de	 ação	 parácrina,	 secretar	 fatores	 pró‐angiogênicos	 que	

aceleram	 a	 angiogênese,	 tão	 necessária	 na	 fase	 isquêmica	 inicial	 do	

enxerto;	 a	 partir	 do	 leito	 receptor	 e	 também	 a	 partir	 de	 células	

precursoras	endoteliais	presentes	na	FVE	enxertada		

	

Zhu	 et	 al.	 e	 Lu	 et	 al.,	 em	 diferentes	 estudos	 com	 camundongos	 atímicos,	

demonstraram	que	o	enriquecimento	de	enxertos	de	gordura	com	células	da	FVE		

em	condições	supra‐fisiológicas,	aumentou	o	peso	do	enxerto	e	de	sua	densidade	

capilar.	Observaram	 também	que	 as	CTDG	participaram	da	 constituição	do	novo	

tecido	 adiposo	 e	 também	 da	 parede	 de	 vasos	 neoformados.	 Houve	 maior	

persistência	 volumétrica	 dos	 enxertos	 enriquecidos	 com	 CTDG	 previamente	

transfectadas	para	aumentar	a	produção	de	VEGF(82,83).	
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Figura	2:	 Esquema	 proposto	 por	 Yoshimura	 e	 cols.(84)	 para	 as	 funções	 das	 células	 tronco	
presentes	 na	 FVE	 do	 tecido	 adiposo.	 Reprodução	 com	 autorização	 da	 revista	Regenerative	

Medicine	(Anexo	L).	Legenda:	adipocyte	–	adipócito,	apoptosis	–	apoptose,	ECM	–	matriz	extra‐

celular,	degradation	–	degradação,	differentiation	–	diferenciação,	enzyme	–	enzima,	function	–	
função,	 release	 –	 liberação,	 stem	 progenitor	 cells	 –	 células	 tronco	 progenitoras,	 transient	

amplifying	cells	–	células	amplificadoras	transitórias,	vasculature	–	vasos	sanguíneos	

Em	ensaio	clínico,	Tanikawa	et	al.	encontraram	maior	persistência	volumétrica	

dos	 enxertos	 de	 gordura	 enriquecidos	 com	 as	 células	 da	 FVE	 fresca	 (88%),	

utilizando	a	técnica	desenvolvida	por	Yoshimura	et	al.(85),	quando	comparados	aos	

enxertos	 realizados	 pela	 técnica	 Coleman	 (54%),	 em	 pacientes	 portadores	 de	

microssomia	hemifacial(67).		

Trojan‐Kølle	 et	 al.	 baseados	 nos	 resultados	 de	 estudos	 prévios(82,83),	

realizaram	estudo	clínico	prospectivo	e	randomizado,	em	que	pacientes	receberam	

enxertos	de	gordura	em	bolo,	suplementados	numa	taxa	de	2000	vezes	com	CTDG	
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expandidas	 em	 cultura	 celular,	 na	 região	 interna	do	braço.	O	braço	 contralateral	

recebeu	gordura	processada	apenas	com	centrifugação	e	compôs	o	grupo	controle.	

Após	121	dias,	os	enxertos	foram	removidos,	pesados	e	encaminhados	para	análise	

histológica	 e	 imuno‐histoquímica.	 A	 média	 da	 persistência	 volumétrica	 dos	

enxertos	no	grupo	enriquecido	 foi	de	80,9%	e	a	do	grupo	controle	 foi	de	16,3%.	

A	análise	histológica	mostrou	que	os	enxertos	suplementados	apresentavam	maior	

quantidade	 de	 tecido	 adiposo	 morfologicamente	 normal,	 maior	 quantidade	 de	

tecido	conjuntivo	neoformado	e	menor	quantidade	de	necrose(86).		

Estes	estudos	demonstram	que	a	 suplementação	dos	enxertos	de	gordura	

com	 células‐tronco	 presentes	 na	 FVE	 do	 tecido	 adiposo,	 em	 diferentes	

concentrações,	aumentam	a	persistência	volumétrica.	

3.3		 Enxertos	de	Gordura	em	Mama,	Reconstrução	Mamária	e	

Risco	Oncológico	

O	primeiro	 relato	de	enxerto	de	gordura	na	mama,	 foi	 atribuído	a	Czerny	

(1895)§	citado	por	Billings(26),	quando	transferiu	um	lipoma	do	dorso	para	a	correção	

da	sequela	de	uma	mastectomia.	Na	era	pós‐lipoaspiração,	a	primeira	tentativa	de	

aumento	mamário	 com	 gordura	 foi	 feita	 por	 Bircoll	 em	1987(87).	 Naquele	 ano,	 o	

Comitê	 de	 Novos	 Procedimentos	 da	 Sociedade	 Americana	 de	 Cirurgia	 Plástica	 e	

Reconstrutora	publicou	parecer	condenando	o	enxerto	de	gordura	para	o	aumento	

estético	das	mamas,	argumentando	que	grande	parte	da	gordura	não	sobreviveria	

§ Czerny,	A.	Plastischer	Ersatz	der	Brustdruse	durch	ein	Lipoma.	Chir.	Kongr.	Verhandl.	2:216,1895.
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à	 enxertia	 e	 acabaria	 por	 provocar	 cicatrizes	 e	 calcificações	 na	 mama.	 Em	

decorrências	destas	alterações,	a	mamografia	poderia	não	detectar	a	presença	de	

um	 câncer	 de	 mama	 em	 estágio	 inicial	 e	 assim,	 este	 evoluiria	 sem	 o	 devido	

diagnóstico(88).	No	mesmo	ano,	1987,	Brown	et	al.	publicaram	achados	mamográficos	

após	a	realização	de	mamoplastia	 redutora.	Após	dois	anos	da	cirurgia,	45%	das	

pacientes	apresentavam	calcificações	e	80%		apresentavam	alterações	arquiteturais	

retro‐areolares	e	no	polo	 inferior(89).	 Entretanto,	nenhuma	consideração	especial	

foi	referenciada	à	mamoplastia	redutora.	

O	posicionamento	infundado	da	Sociedade	Americana	de	Cirurgia	Plástica	e	

Reconstrutiva	fez	com	que	o	tema	enxerto	de	gordura	em	mamas	fosse	proibitivo.	

Até	que	Coleman	e	Saboeiro,	em	2007,	publicaram	uma	série	de	17	pacientes	que	

receberam	enxertos	de	gordura		em	mamas	com	diversos	diagnósticos	clínicos(13).	

O	volume	dos	enxertos	foi,	em	média,	278	ml	por	mama	e	por	sessão	com	tempo	de	

seguimento	 médio	 de	 5	 anos.	 Das	 mamografias	 realizadas	 no	 pós‐operatório,	

23,5%	mostraram	 calcificações	 benignas	 e	 duas	 pacientes	 foram	 diagnosticadas	

com	câncer	de	mama.		

Outras	séries	de	enxerto	de	gordura	em	mamas	foram	publicadas	nos	anos	

subsequentes,	mostrando	 a	 grande	 diversidade	metodológica	 no	 que	 se	 refere	 à	

obtenção,	preparo	e	transferência	da	gordura,	planos	enxertados,	condicionamento	

pré‐operatório	das	mamas,	tempo	de	seguimento,	volume	de	retenção	dos	enxertos	

e	 número	 de	 sessões	 necessárias	 para	 atingir	 um	 resultado	 satisfatório(21,90‐95)	

(Tabela	1).	Destacam‐se,	neste	cenário,	os	trabalhos	pioneiros	de	Yoshimura	et	al.	

que	realizaram	estudos	clínicos	que	empregaram	enxertos	de	gordura	enriquecidos	

com	 CTDG	 no	 aumento	 estético	 das	 mamas	 e	 após	 a	 remoção	 de	 implantes	 de	
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silicone(60,96).	 Também,	 de	 grande	 importância,	 o	 trabalho	 de	 Khouri	 et	 al.	

demonstrou	que	 o	 preparo	do	 leito	mamário	 previamente	 à	 enxertia,	 através	 da	

expansão	 tecidual	 externa,	 promove	 altos	 índices	 de	 retenção	 volumétrica	 dos	

enxertos	de	gordura(93).	

Tabela	1:	Enxertos	de	gordura	em	mamas	sadias	
AUTORES N DIAGNÓSTICOS SEGUIMENTO VOLUME PLANOS DE PREPARO NECROSE MICRO‐ MAIS QUE 1

MÉDIO POR SESSÃO ENXERTIA GORDUROSA CALCIFICAÇÕES SESSÃO
(meses) POR MAMA(cc) (%) (%) (%)

Coleman e 17 hipomastia, tuberosa, 62 278 TCSC, IM peitoral, centrifugação 11,7 23,5 17,6

Saboeiro pós‐explante, sobre retro‐peitoral e
2007  implante pré‐peitoral

Zheng e cols. 66 hipomastia, ptose, 37 174 TCSC e lavagem c/ SF e 16,7 10,6 57,6

2008 pós‐explante pré‐peitoral centrifugação

Zocchi e 181 hipomastia, assimetria, ao menos 12 375 TCSC e decantação e 3 3,9 NI

Zuliani mamoplastia redutora, meses pré‐peitoral plataforma

2008 mastopexia vibratória

Illouz e 820 hipomastia, 12 a 132 145 TCSC e decantação BIRADS 0 ‐  4,5 (1 a 5 sessões)
Sterodimas alterações congênitas, intra‐parênquima BIRADS 3 ‐ 17,5 3 em média

2009 pós‐reconstrução BIRADS 4 e 5 ‐ 0

Mu e cols. 140 hipomastia, pós‐retirada 6 a 24 120 TCSC, IM peitoral, VEGF 0,7 NI 0

2009 de enxertos de gordura  pré‐peitoral e
retro‐peitoral

Kamura e Ito 20 hipomastia 9 240 TCSC, IM peitoral, Celution 5 5 0

2011 e retro‐peitoral

Li e cols. 105 hipomastia, tuberosa, 18 205 TCSC, pré‐peitoral, decantação e 2,85 1,9 23,8

2014 assimetria e intra‐parênquima filtragem

Legenda: IM= intra‐muscular, Celution= dispositivo que centrifuga e extrai células da fração vásculo‐estromal, TCSC= tecido celular subcutâneo, 
VEGF= fator de crescimento vásculo‐endotelial, NI= não informado

Complicações	 podem	 ocorrer	 em	 decorrência	 da	 enxertia	 de	 gordura	 na	

mama	e	a	mais	preocupante	delas	é	a	necrose	gordurosa,	que	pode	se	manifestar	

através	de	cistos	com	conteúdo	oleoso	e	nodulações	calcificadas.	Inúmeros	fatores	

podem	estar	envolvidos	com	a	ocorrência	deste	evento,	sendo	que	o	principal	é	a	

vascularização	insuficiente	das	células	enxertadas.	Hyakusoku	et	al.(97)	e	Mu	et	al.(21)	

analisando,	 separadamente,	 28	 pacientes	 com	 complicações	 decorrentes	 do	

enxerto	 de	 gordura	 em	 mamas,	 concluíram	 que	 este	 tipo	 de	 cirurgia	 deve	 ser	

realizado	por	cirurgiões	experientes	e	bem	treinados,	a	técnica	deve	ser	levada	ao	
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máximo	 da	 perfeição,	 as	 pacientes	 devem	 ser	 informadas	 previamente	 que	

alterações	 na	mamografia	 poderão	 ser	 definitivas	 e	 que	 o	 parênquima	mamário	

deve	ser	evitado	durante	a	enxertia.			

Spear	et	al.(8)	foram	os	primeiros	autores	a	aplicar	o	enxerto	de	gordura	em	

pacientes	 com	 irregularidades	 de	 contorno	 após	 reconstrução	 mamária	 com	

tecidos	 autólogos	 e	 aloplásticos.	 Em	 concordância	 com	 outros	 autores(98,99),	 os	

quadrantes	 superiores	 das	mamas	 reconstruídas	 foram	 os	mais	 tratados,	 com	 o	

objetivo	de	atenuar	a	 transição	entre	a	mama	e	o	 tórax.	Realizaram	47	enxertos,	

com	volume	médio	de	116	ml	e	no	seguimento	médio	de	15	meses	observaram	a	

ocorrência	 de	 necrose	 gordurosa	 em	 6,8%.	 Nesta	 série,	 85%	 das	 pacientes	

alcançaram	algum	grau	de	melhoria	estética	sendo	que	7%	necessitaram	de	mais	

de	uma	sessão	de	enxertia.	Missana	et	al.(100)	realizaram	74	enxertias,	com	volume	

médio	de	122	ml,	em	pacientes	com	irregularidades	de	contorno	após	reconstruções	

de	 mastectomia	 e	 quadrantectomia.	 Nesta	 série,	 50%	 das	 pacientes	 receberam	

radioterapia,	 6,75%	 desenvolveram	 necrose	 gordurosa	 e	 15%	 necessitaram	 de	

mais	 de	 uma	 sessão	 de	 enxertia.	 Em	 outras	 séries,	 o	 volume	médio	 de	 gordura	

enxertada	 por	 sessão	 ficou	 entre	 30	 e	 70	 ml	 e,	 coincidentemente,	 25%	 a	 55%	

destas	pacientes	necessitaram	de	mais	de	uma	sessão.	Apesar	de	o	volume	enxertado	

ter	sido	baixo,	a	 incidência	de	necrose	gordurosa	ficou	entre	6%	e	17%(15,16,98,99).	

de	Blacam	e	cols.	analisaram	o	efeito	da	radioterapia	em	111	enxertias	realizadas	

em	68	pacientes	e	concluíram	que	esta	modalidade	terapêutica	não	teve	 impacto	

sobre	a	 incidência	de	complicações	e	no	número	de	sessões(99).	Doren	e	 cols.	 em	

uma	 análise	 de	 568	 enxertos	 de	 gordura,	 demonstraram	 que	 diabete	 melito,	

hipertensão	arterial	e	 tabagismo	não	se	mostraram	como	 fatores	de	 risco	para	a	
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ocorrência	 de	 complicações	 como	 necrose	 gordurosa,	 formação	 de	 cistos	 e	

infecção(16).	 Diversos	 autores	 se	 dedicaram	 a	 estudar	 os	 efeitos	 do	 enxerto	 de	

gordura	em	pacientes	irradiadas	previamente	à	reconstrução	mamária	e	concluíram	

que,	 apesar	 de	 um	 maior	 número	 de	 procedimentos	 cirúrgicos,	 os	 resultados	

alcançados	foram	semelhantes	aos	de	pacientes	não	irradiadas(11,12,18,101).				

Estudo	multicêntrico	europeu	(RESTORE‐2)	analisou	o	comportamento	de	

enxertos	 de	 gordura	 suplementados	 com	 células	 da	 FVE	 para	 o	 tratamento	 das	

sequelas	do	TCCM	em	67	pacientes(10).	A	suplementação	dos	enxertos	foi	realizada	

com	 a	 máquina	 Celution	 800	 (Cytori,	 San	 Diego,	 California,	 EUA).	 Sem	 grupo	

controle	e	 sem	análise	volumétrica,	 as	pacientes	 foram	seguidas	por	um	período	

mínimo	 de	 12	 meses,	 quando	 foi	 realizada	 a	 RNM	 de	 mamas	 que	 detectou	 a	

presença	 de	 cistos	 em	 68%	 dos	 casos.	 No	 curto	 período	 de	 seguimento	 não	 foi	

observado	 nenhum	 caso	 de	 recidiva	 local	 do	 câncer	 de	mama.	 Gentile	 et	 al.	 em	

estudo	prospectivo	controlado,	empregando	método	subjetivo	de	análise	volumétrica,	

mostrou	que	enxertos	de	gordura	suplementados	com	células	da	FVE	apresentaram	

retenção	 volumétrica	 semelhante	 a	 de	 enxertos	 de	 gordura	 enriquecidos	 com	

plasma	rico	em	plaquetas,	63%	e	69%	respectivamente;	enquanto	que	enxertos	de	

gordura	convencionais	apresentaram	retenção	de	39%.	Neste	estudo,	houve	uma	

distribuição	 uniforme	 das	 diferentes	 patologias	 (congênitas,	 reconstrução	 de	

mama	e	sequela	pós‐explante)	nos	3	grupos,	com	tempo	máximo	de	seguimento	de	

12	meses	em	que	apenas	1	caso	apresentou	cistos	e	microcalcificações	no	estudo	

radiológico(17).	Estes	são	os	dois	únicos	estudos	publicados	que	utilizaram	enxertos	

de	gordura	suplementados	com	células	da	FVE	(produzidos	pela	máquina	Celution	

800),	em	reconstrução	mamária.	



Revisão	da	Literatura		 21	

Em	2009	o	 enxerto	de	 gordura	 foi	 alvo	de	uma	 força	 tarefa	da	 Sociedade	

Americana	 de	 Cirurgiões	 Plásticos,	 com	 ênfase	 nos	 enxertos	 em	 mamas.	

Concluíram,	 avaliando	 a	 literatura	 existente	 à	 época,	 que	 há	 falta	 de	 estudos	

clínicos	 prospectivos	 e	 aleatorizados	 que	 forneçam	 dados	 para	 a	 formulação	 de	

recomendações	 grau	 A.	 No	 entanto,	 puderam	 concluir	 que	 a	 longevidade	 dos	

enxertos	é	desconhecida	e	que	para	a	obtenção	dos	resultados	desejados,	mais	de	

uma	sessão	poderá	ser	necessária	e	que	o	volume	do	enxerto	pode	variar	com	o	

tempo	 de	 acordo	 a	 variação	 do	 peso	 do	 paciente	 (recomendação	 grau	 B).	

A	realização	de	enxertos	de	gordura	em	mamas	parece	não	interferir	na	detecção	

do	câncer	de	mama,	entretanto	mais	estudos	são	necessários	para	confirmar	esta	

impressão	 (recomendação	 grau	 C).	 E	 por	 fim,	 avaliar	 e	 decidir	 criteriosamente	

enxertar	 pacientes	 consideradas	 de	 alto	 risco,	 isto	 é,	 que	 apresentem	 fatores	 de	

risco	 para	 o	 desenvolvimento	 do	 câncer	 de	 mama	 individuais	 ou	 familiares	

(recomendação	grau	D)(102).		

Em	 2011,	 as	 duas	 principais	 sociedades	 americanas	 de	 cirurgia	 plástica	

(ASAPS	–	Sociedade	Americana	de	Cirurgia	Plástica	Estética	e	a	ASPS	–	Sociedade	

Americana	 de	 Cirurgiões	 Plásticos)	 publicaram	 recomendação	 sobre	 os	 enxertos	

de	gordura	suplementados	com	células	tronco(103). 

Enquanto	 terapias	 com	células‐tronco	possuem	um	potencial	benéfico	 em	

diferentes	 aplicações	médicas,	 um	 considerável	 conjunto	de	 informações	 clínicas	

aplicadas	 à	 cirurgia	 plástica	 necessita,	 ainda,	 ser	 coletado	 e	 avaliado.	 Enquanto	

mais	evidências	não	estiverem	disponíveis,	terapias	com	células‐tronco	em	cirurgia	

plástica	 estética	 e	 reconstrutiva	 devem	 ser	 realizadas	 dentro	de	 estudos	 clínicos	

aprovados	por	comitês	de	ética	institucionais.	
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Em	 estudo	 nacional	 realizado	 pela	 Sociedade	 Americana	 de	 Cirurgiões	

Plásticos,	 sobre	a	utilização	do	enxerto	de	gordura	em	mamas(104),	 foi	observado	

um	predomínio	dos	casos	de	reconstrução	mamária,	onde	a	gordura	atua	como	um	

coadjuvante	 na	 melhoria	 da	 forma	 e	 do	 volume	 tanto	 na	 reconstrução	 com	

aloplásticos	como	com	tecidos	autólogos.	Ainda,	62%	dos	cirurgiões	realizam	estes	

enxertos	nas	sequelas	do	TCCM.	Uma	fração	menor,	utiliza	a	gordura	como	técnica	

de	aumento	primário	das	mamas	ou	para	substituir	implantes	de	silicone.		

Existe	 um	 consenso	 de	 que	 as	 alterações	 radiológicas	 provocadas	 pelo	

enxerto	de	gordura	na	mama	não	são	piores	que	as	provocadas	pela	mamoplastia	

redutora(105).	Não	existe,	entretanto,	consenso	sobre	o	processamento,	de	maneira	

que	 a	 grande	maioria	 ou	 apenas	 decanta	 (45%)	 ou	 centrifuga	 (36%)	 a	 gordura.	

Apesar	 dos	 avanços,	 59%	 dos	 cirurgiões	 participantes	 não	 enxertam	 e	 não	

possuem	 planos	 para	 transplantar	 gordura	 nas	 mamas	 em	 qualquer	

circunstância(104).	

Diversos	autores	analisaram	o	impacto	do	enxerto	de	gordura	na	ocorrência	

de	 recidivas	 loco‐regionais	 do	 câncer	 de	 mama	 em	 pacientes	 submetidas	 à	

reconstrução	mamária	após	mastectomia	e	após	o	TCCM(106‐112).	Rigotti	et	al.,	 com	

tempo	de	seguimento	de	mais	de	5	anos,	analisaram	a	incidência	de	recidivas	loco‐

regionais,	nas	mesmas	pacientes,	antes	e	depois	do	enxerto	de	gordura	e	encontraram	

taxa	 de	 0,72%	 ao	 ano	 no	 período	 pós‐	 enxertia	 comparado	 a	 0,91%	 ao	 ano	 no	

período	pré‐enxertia(106).	Estudo	multicêntrico	que	avaliou	646	enxertias	de	gordura	

em	513	pacientes,	com	tempo	de	seguimento	médio	de	19	meses,	encontrou	taxa	de	

recidiva	 loco‐regional	de	1,5%	ao	ano	e	de	metástases	à	distância	de	1,9%	ao	ano.	

Analisando	separadamente	as	pacientes,	o	grupo	das	mastectomizadas	apresentou	
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recidiva	de	1,38%	ao	ano	enquanto	que	o	grupo	do	TCCM	apresentou	 recidiva	de	

2,07%	 ao	 ano.	 Ainda,	 o	 grupo	 das	 pacientes	 diagnosticadas	 com	neoplasias	 intra‐

epiteliais	apresentou	recidiva	de	2,33%	ao	ano,	enquanto	que	o	grupo	das	pacientes	

com	carcinomas	invasores	apresentou	1,44%	de	recidiva	ao	ano(108).		

Estudo	 retrospectivo	 de	 Petit	 et	 al.	 analisou	 as	 taxas	 de	 recidiva	 loco‐

regionais	em	341	pacientes	que	receberam	enxertos	de	gordura	e	em	642	do	grupo	

controle.	A	alocação	das	pacientes	foi	realizada	de	maneira	homogênea	quanto	aos	

fatores	 idade,	 tempo	 de	 seguimento	 após	 a	 cirurgia	 oncológica,	 tipo	 de	 cirurgia	

oncológica	realizada,	tipo	histológico	do	tumor,	tamanho	do	tumor,	a	presença	ou	

não	 de	 receptores	 estrogênicos	 e	 tempo	 de	 seguimento	 geral	 de	 56	 meses.	

Encontraram	uma	 taxa	 de	 recidiva	 loco‐regional	 de	 1,15%	 ao	 ano	 no	 grupo	 que	

recebeu	enxertos	de	gordura	e	1,36%	ao	ano	no	grupo	controle(109).	Riggio	et	 al.	

encontraram	incidência	ainda	mais	baixa	de	recidiva	loco‐regional	numa	série	de	

60	pacientes	submetidas	à	enxertia	de	gordura	após	mastectomia	e	acompanhadas	

por	 10	 anos.	 A	 incidência	 de	 recidiva	 loco‐regional	 foi	 de	 0,47%	 ao	 ano(111).	

Em		outra	 publicação,	 mais	 recente,	 Petit	 et	 al.	 encontraram	 uma	 taxa	 maior	 de	

recidiva	 loco‐regional	 em	 pacientes	 jovens,	 portadoras	 de	 neoplasias	 mamárias	

(ductal	 e	 lobular)	 intra‐epiteliais	 de	 alto	 grau	 submetidas	 a	 enxerto	 de	 gordura	

quando	comparadas	ao	grupo	controle(113).	

	Krastev	 et	 al.(114)	 após	 revisão	 sistemática	 sobre	 a	 segurança	 oncológica	

dos	enxertos	de	gordura	em	pacientes	portadoras	de	câncer	de	mama,	chamaram	a	

atenção	para	o	fato	de	que,	até	o	final	de	2011,	mais	de	2000	pacientes	já	haviam	

recebido	enxertos	de	gordura	nos	EUA	e	Europa	e	que,	no	entanto,	não	havia	até	

aquele	 momento	 estudos	 clínicos	 prospectivos	 e	 aleatorizados	 que	 pudessem	
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fornecer	 informações	de	maior	evidência	 científica,	mas	que	as	séries	de	Petit	et	

al.(109)	e	Rigotti	et	al.(106)	mostraram	resultados	promissores.	

De	acordo	com	Krumboeck	et	al.(115)	não	está	definido	ainda	qual	é	a	relação	

entre	 as	 células‐tronco	 mesenquimais	 presentes	 nos	 enxertos	 de	 gordura	 e	 as	

células	 tumorais	do	 câncer	de	mama	 residuais	ou	mesmo	as	quiescentes.	Alguns	

experimentos	animais	chamaram	a	atenção	para	o	fato	de	que	a	adição	de	células	

mesenquimais	 às	 células	 de	 câncer	 de	mama	 promoveu	 um	 rápido	 crescimento	

tumoral	e	que	resultado	semelhante	ocorreu	com	a	adição	de	células	progenitoras	

endoteliais(116,117).	 Entretanto,	 outros	 autores	 demonstraram	 que	 a	 síntese	 de	

substâncias	por	células‐tronco	mesenquimais	podem	inibir	o	crescimento	de	células	

do	câncer	de	mama(118)	e	que,	a	depender	da	concentração	de	células	mesenquimais,	

a	 angiogênese	 também	 pode	 ser	 inibida(119).	 Não	 está	 definido	 se	 os	 resultados	

observados	 em	 estudos	 experimentais	 podem	 ser	 aplicados	 em	 seres	 humanos.	

Deste	modo,	 Casiraghi	 et	 al.(120)	 revisando	 publicações	 que	 empregaram	 células‐

tronco	mesenquimais	derivadas	de	medula	óssea	e	do	 tecido	adiposo	para	 tratar	

patologias	em	seres	humanos,	mostraram	que	esta	terapia	além	de	eficaz	é	segura,	

não	tendo	sido	observado	o	desenvolvimento	de	novos	tumores	e	nem	a	facilitação	

do	desenvolvimento	de	 tumores	 já	 existentes.	 Em	acordo	 com	o	posicionamento	

das	 sociedades	 americanas	 de	 cirurgia	 plástica,	 Pearl	 et	 al.(121)	 recomendam	 a	

individualização	das	pacientes	candidatas	a	enxertos	de	gordura	na	mama,	com	o	

objetivo	 de	 se	 identificar	 as	 pacientes	 de	 alto	 risco	 e	 que	 novas	 evidências	

decorrentes	de	estudos	“in	vitro”	e	“in	vivo”	são	necessárias	antes	de	enxertos	de	

gordura	suplementados	com	células	da	FVE	sejam	realizados	rotineiramente.					
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4		 Método	

Este	 estudo	 foi	 conduzido	 no	 Ambulatório	 de	 Reconstrução	 Mamária	 do	

Hospital	 Municipal	 Carmino	 Caricchio	 (HMCC),	 após	 aprovação	 pelo	 Comitê	 de	

Ética	em	Pesquisa	daquele	hospital	sob	o	número	007/10,	na	data	de	25/04/2011,	

após	 análise	 e	 autorização	da	Comissão	Nacional	 de	Ética	 em	Pesquisa	 –	 CONEP	

sob	o	parecer	número	238/2011	e	também	após	a	aprovação	pelo	Comitê	de	Ética	

em	Pesquisa	da	Faculdade	de	Medicina	da	Universidade	de	São	Paulo	–	FMUSP	sob	

o número	498/11.

Este	estudo	clínico,	prospectivo	e	controlado	foi	também	registrado	no	sítio	

de	registro	de	estudos	clínicos	ClinicalTrials.gov	sob	o	número	NCT01771913.	

Foram	 recrutadas	 no	 Ambulatório	 de	 Reconstrução	 Mamária	 do	 HMCC,	

pacientes	que	apresentavam	irregularidade	de	contorno	da	reconstrução	mamária	

após	mastectomia,	 independentemente	 da	 técnica	 empregada:	 expansor	 seguido	

por	 implante,	 retalho	 músculo‐cutâneo	 dos	 retos	 abdominais	 ‐	 TRAM,	 retalho	

músculo‐cutâneo	 do	 latíssimo	 do	 dorso	 com	 implante	 de	 silicone	 e	 retalho	

músculo‐cutâneo	do	latíssimo	do	dorso	sem	implante.		

Foram	incluídas	pacientes	acima	de	30	anos,	com	índice	de	massa	corporal	

(IMC)	 entre	 20	 e	 35	 kg/m2,	 submetidas	 ou	 não	 à	 radioterapia	 e	 que	 pudessem	

apresentar	sequelas	deste	tratamento,	até	o	grau	2	da	escala	LENT‐SOMA(122),	sem	

e	 com	 comorbidades	 clínicas	 desde	 que	 compensadas	 e	 com	 tecido	 adiposo	 na	

região	 do	 abdome	 e	 flancos	 em	 quantidade	 suficiente	 para	 a	 realização	 do	

procedimento	 cirúrgico.	 Todas	 as	 pacientes	 foram	 incluídas	 após	 a	 obtenção	 de	
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liberação	por	escrito	das	equipes	de	Mastologia	e	Oncologia	Clínica	autorizando	a	

realização	 da	 cirurgia,	 demonstrando	 inatividade	 da	 doença	 mamária.	 Foram	

excluídas	deste	estudo	pacientes	 submetidas	 ao	TCCM	e	as	pacientes	portadoras	

de	doenças	clínicas	descompensadas.	

A	alocação	das	pacientes	nos	dois	grupos	se	deu	de	forma	aleatória	em	bloco	e	

estratificada,	de	maneira	a	distribuir	de	maneira	balanceada	pacientes	submetidas	à	

radioterapia(123),	 entendida	 como	um	 fator	 confundidor.	Assim,	 tão	 logo	 o	 primeiro	

grupo	(grupo	tronco)	foi	completo,	o	segundo	grupo	(grupo	controle)	foi	iniciado.		

A	todas	às	pacientes	foi	entregue	o	Termo	de	Consentimento	Livre	e	Esclarecido	

– TCLE	(Anexo	B)	aprovado	pela	Comissão	de	Ética	em	Pesquisa	da	FMUSP.

As	pacientes	foram	distribuídas	em	2	grupos	distintos	para	receber	enxerto	

de	gordura	 como	a	única	 técnica	para	 correção	das	 irregularidades	de	 contorno.	

O		grupo	 tronco	 (GT)	 foi	 composto	 por	 pacientes	 que	 receberam	 enxerto	 de	

gordura	 enriquecido	 com	 as	 células	 presentes	 na	 FVE	 do	 tecido	 adiposo	 do	

abdome	 e	 flancos.	 O	 grupo	 controle	 (GC)	 foi	 composto	 por	 pacientes	 que	

receberam	 enxerto	 de	 gordura	 centrifugada	 sem	 enriquecimento.	 Todas	 as	

informações,	de	cada	paciente	de	ambos	os	grupos	foram	transferidas	para	a	ficha	

de	coleta	de	dados	(Anexo	C).		

4.1		 Cálculo	Amostral	

O	 cálculo	 amostral	 foi	 realizado	 supondo	 que	 a	 persistência	 volumétrica	

promovida	pela	nova	técnica	de	enriquecimento	dos	enxertos	de	gordura	seria	de	

80%	e	que	as	táticas	existentes	para	a	realização	de	enxerto	de	gordura	produzem	
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uma	 integração	 média	 de	 50%.	 Foi	 utilizada	 uma	 variância	 de	 20%	 e	 um	

coeficiente	de	erro	alfa	de	5%.	O	programa	utilizado	para	o	cálculo	amostral	foi	o	

STATISTICA,	 versão	 12	 (StatSoft	 Inc.,	 Tulsa,	 EUA)	 e	 o	 número	 de	 indivíduos	

atribuídos,	pelo	programa,	para	cada	grupo	foi	de	9	indivíduos.		

4.2		 Avaliação	Pré‐operatória	

Todas	as	pacientes	receberam	as	devidas	informações	sobre	a	intervenção	

cirúrgica	a	que	seriam	submetidas	e	a	existência	dos	grupos	do	estudo,	entretanto	

não	 foram	 informadas	 a	 qual	 grupo	 seriam	 alocadas.	 Após	 aferição	 do	 peso	 e	

altura,	as	pacientes	foram	encaminhadas	para	a	realização	de	exames	laboratoriais,	

eletrocardiograma,	radiografia	do	tórax,	avaliações	cardiológica	e	anestesiológica.	

Estando	aptas,	as	pacientes	foram	submetidas	a	exames	de	RNM	das	mamas	

sem	 contraste,	 no	 período	 pré‐operatório	 e,	 ao	menos,	 6	meses	 após	 a	 cirurgia;	

com	 o	 objetivo	 único	 e	 se	 calcular	 o	 volume	 mamário	 (Figura	 3).	 As	 pacientes	

foram	fotografadas	em	5	posições	(frente,	oblíqua	e	perfil	direitas	e	oblíqua	e	perfil	

esquerdas)	antes	da	cirurgia	e	depois	com	6	e	12	meses.	

Figura	3:	Bobina	utilizada	no	exame	de	RNM	das	mamas	
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4.3		 Cirurgia	

Todas	as	cirurgias	foram	realizadas	sob	anestesia	geral	no	HMCC	e	todas	as	

pacientes	 foram	operadas	 pelo	mesmo	 cirurgião;	 o	 autor	 desta	 tese.	 Em	posição	

ortostática	 e	 imediatamente	 antes	 de	 as	 pacientes	 serem	 anestesiadas,	 tanto	 as	

regiões	doadoras	como	as	receptoras	foram	marcadas	com	caneta	dermográfica	e	

fotografias	foram	obtidas.		

A	marcação,	nas	mamas	a	serem	enxertadas,	 foi	disposta	em	quadrantes	e	

uma	 ficha	 análoga	 foi	 criada	 para	 a	 anotação	 dos	 volumes	 enxertados	 em	 cada	

quadrante	(Figura	4	e	anexo	D).	

Figura	 4:	 A:	 marcação	 pré‐operatória	 dos	 quadrantes	 da	 mama	 esquerda	 e	 da	
mamoplastia	 redutora	de	 simetrização	da	mama	direita;	B:	diagrama	para	anotação	dos	

volumes	enxertados	em	cada	quadrante	
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Após	rotineira	antissepsia	e	assepsia	com	clorexidina,	colocação	de	campos	

cirúrgicos	estéreis,	o	tecido	adiposo	subcutâneo	das	regiões	do	abdome	e	flancos	

foi	 infiltrado	 com	 solução	 composta	 por	 soro	 fisiológico	 e	 adrenalina	 na	

concentração	 de	 1:500.000.	 Decorridos	 15	 minutos,	 a	 gordura	 foi	 obtida	 com	

cânula	de	 lipoaspiração	de	3,0	mm	de	diâmetro	e	25	cm	de	 comprimento	 com	3	

furos	na	ponta	(Richter,	São	Paulo,	Brasil),	conectada	a	um	aspirador,	sob	pressão	

negativa	 de	 350	mmHg	 (Sales,	 São	 Paulo,	 Brasil)(79).	 A	 gordura,	 coletada	 em	um	

intermediário	estéril	 (Avazamm,	Zammi,	Duque	de	Caxias,	Brasil),	 foi	manuseada	

em	condições	completamente	estéreis.	

Após	 coletada,	 a	 gordura	 era	 transferida	 para	 tubos	 plásticos	 cônicos,	 do	

tipo	 Falcon	 (BD,	 Curitiba,	 Brasil),	 de	 50	 ml	 e	 introduzidos	 em	 uma	 centrífuga	

(Centribio	 80‐2B,	 Guangzhou,	 China)	 com	 capacidade	 para	 6	 tubos,	 em	 caçapas	

também	estéreis.	Após	centrifugação	por	2	minutos	a	uma	FCR	de	335	g,	os	tubos	

eram	 retirados	 da	 centrífuga	 e	 tanto	 o	 óleo	 como	 a	 solução	 de	 infiltração	 eram	

removidos	com	o	auxílio	de	pipetas	e	de	uma	micro‐cânula	de	2,0	mm	de	diâmetro	

(Richter,	São	Paulo,	Brasil)	(Figura	5).	

Figura	 5:	 A:	 tubos	 de	 50	 ml	 contendo	 gordura,	 antes	 da	 centrifugação,	 B:	 rotor	 da	

centrífuga	com	caçapas	e	C:	tubos	contendo	gordura,	após	a	centrifugação	
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No	 GC,	 o	 volume	 médio	 de	 gordura	 aspirado	 foi	 de	 400	 cc.	 Após	 a	

centrifugação	e	preparo,	a	gordura	era	transferida	dos	tubos	para	seringas	de	60	cc	

e	 destas,	 através	 de	 um	 transferidor	 Luer‐Luer	 (Richter,	 São	 Paulo,	 Brasil),	 para	

seringas	de	3	cc.		

No	grupo	tronco	GT,	900	ml	de	gordura	eram	obtidos	para	a	realização	do	

enriquecimento	 2:1.	 Um	 terço	 da	 gordura	 obtida,	 300	 ml,	 recebia	 o	 mesmo	

tratamento	 da	 gordura	 do	 GC.	 Os	 dois	 terços	 remanescentes,	 600	 ml,	 após	

centrifugação	 inicial	 por	 2	minutos	 a	 uma	 FCR	 de	 335	 g,	 eram	utilizados	 para	 a	

obtenção	 das	 células	 presentes	 na	 FVE	 de	 acordo	 com	 protocolo	 adaptado	 da	

publicação	original(59)	e	detalhado	a	seguir	(Figuras	6	e	7):	

‐ transferência	de	40cc	da	gordura	centrifugada	para	seringas	com	rosca	

de	60	cc		(BD,	Curitiba,	Brasil)	

‐ adição	de	20	cc	de	colagenase	tipo	IA	na	concentração	1,5	mg/ml	(Sigma	

Aldrich,	Hannover,	Alemanha)	

‐ colocação	 destas	 seringas	 em	 um	 recipiente	 estéril,	 contendo	 soro	

fisiológico	 aquecido,	 dentro	 do	 banho‐maria	 (Banho	 Maria	 modelo	

Q215M2,	 Quimis,	 São	 Paulo,	 Brasil),	 a	 37	 C,	 por	 30	 minutos,	 com	

homogeneização	manual	frequente	

‐ das	seringas,	a	fase	mais	densa	foi	escorrida	em	tubos	plásticos	cônicos	

de	 50	 ml	 e	 a	 gordura	 remanescente	 foi	 novamente	 centrifugada	 para	

otimizar	a	obtenção	da	porção	fluída	

‐ a	colagenase	presente	na	porção	fluida	foi	inativada	com	a	solução	salina	

balanceada	 de	 Hank	 (GIBCO,	 Life	 Technologies,	 Grand	 Island,	 EUA)	 na	

proporção	1:3		
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‐ distribuição	 do	 volume	 total	 em	 tubos	 plásticos	 cônicos	 de	 15	 ml	 que	

foram	submetidos	a	centrifugação	por	5	minutos	a	uma	FCR	de	750	g	

‐ descarte	 do	 sobrenadante	 visualizando‐se	 aglomerados	 de	 células	

aderidas	ao	fundo	de	cada	tubo	cônico,	que	foram	coletados	com	pipetas		

‐ todos	os	aglomerados	 foram	colocados	na	gordura	a	ser	enxertada,	que	

serviu	 como	 matriz,	 dentro	 de	 uma	 bolsa	 de	 sangue	 de	 transferência	

estéril	(Bolsa	de	sangue	de	transferência,	sem	anticoagulante,	Fresenius	

Kabi,	 São	 Paulo,	 Brasil);	 onde	 permaneceram	 por	 10	 minutos	 sob	

contínua	homogeneização		

‐ 2	 alíquotas	 de	 gordura,	 antes	 e	 depois	 do	 enriquecimento,	 foram	

enviadas	ao	laboratório	para	processamento	

Figura	 6:	 A:	 mesa	 cirúrgica	 adaptada	 para	 esta	 cirurgia,	 B:	 gordura	 sob	 digestão	
enzimática	em	banho‐maria,	C:	aspecto	da	gordura	após	a	digestão	enzimática	e	D:	a	gordura	

centrifugada	(matriz)	 já	enriquecida	com	as	células	da	FVE	em	uma	bolsa	de	sangue,	de	

transferência	(ausência	de	anticoagulantes),	pronta	para	ser	enxertada	
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Figura	 7:	 Esquema	 do	 preparo	 da	 gordura	 enriquecida	 na	 proporção	 2:1.	 A	 gordura	

aspirada	 é	dividida	 em	3	partes	 iguais.	Duas	partes	para	 a	 obtenção	das	 células	da	 FVE	
através	do	processo	de	digestão	enzimática	e	uma	parte	para	se	obter	a	gordura	matriz.	

Adaptado	de	figuras	do	artigo	de	Yoshimura	et	al.	com	autorização	da	revista	Regenerative	

Medicine	(Anexo	L)	

	

	

O	tempo	de	preparo	do	enxerto	de	gordura,	na	sala	de	cirurgia,	foi	definido	como	

o	tempo	decorrido	entre	o	início	da	lipoaspiração	e	o	início	da	enxertia	da	gordura.		

PROCESSO DE DIGESTÃO ENZIMÁTICA CENTRIFUGAÇÃO 

ENRIQUECIMENTO 2:1 – ILUSTRAÇÃO ESQUEMÁTICA 

CÉLULAS DA FRAÇÃO VÁSCULO-ESTROMAL GORDURA MATRIZ

GORDURA	ENRIQUECIDA	2:1	
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A	gordura,	 tanto	no	GC	 como	no	GT,	 foi	 enxertada	nas	 áreas	previamente	

demarcadas	 utilizando‐se	 uma	micro‐cânula	 de	 1,4	mm	de	diâmetro	 e	 13	 cm	de	

comprimento	com	um	 furo	na	ponta	 (Richter,	 São	Paulo,	Brasil),	 acoplada	a	uma	

seringa	 de	 3	 ml.	 A	 enxertia	 era	 realizada	 durante	 o	 movimento	 de	 retirada	 da	

micro‐cânula,	em	múltiplas	passadas,	através	de	múltiplos	portais	confeccionados	

com	uma	agulha	hipodérmica	de	40	x	1,2	mm,	permitindo	o	entrecruzamento	dos	

túneis	e	aumentando	a	quantidade	de	gordura	enxertada	no	leito	receptor.	Traves	

de	fibrose,	quando	existentes,	eram	perfuradas	inúmeras	vezes	utilizando‐se	uma	

agulha	hipodérmica	de	40	x	1,2	mm(124).	 	O	volume	enxertado	em	cada	quadrante	

foi	 devidamente	 anotado	 no	 diagrama	 esquemático	 (Figura	 4).	 Os	 portais	 da	

lipoaspiração	 foram	 suturados	 empregando‐se	 fio	 de	 nylon	 6‐0.	 Ao	 término	 da	

cirurgia	a	paciente	foi	encaminhada	à	sala	de	recuperação	anestésica	e	depois	para	

a	enfermaria,	de	onde	recebeu	alta	no	primeiro	dia	pós‐operatório.	

4.4		 Análise	Laboratorial	

Amostras	 de	 gordura	 de	 todas	 as	 pacientes	 foram	 enviadas,	 em	

bolsas	contendo	 gelo,	 ao	 laboratório	 para	 a	 realização	 de	 contagem	 celular	 e	

da			imunofenotipagem.	 Parte	 dos	 biomédicos	 envolvidos	 no	 processo	 da	

imunofenotipagem	não	tinham	nenhuma	participação	no	procedimento	cirúrgico	e	

desconheciam	a	qual	grupo	a	gordura	analisada	pertencia.		

Para	a	realização	destes	testes,	as	amostras	de	gordura	sofreram	o	mesmo	

processo	de	digestão	enzimática	realizada	na	sala	de	cirurgia.	Assim,	as	amostras	
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foram	 lavadas	 3	 vezes	 com	 solução	 salina	 tamponada	 com	 fosfatos	 (PBS	 ‐	

Phosphate	 Buffered	 Saline	 ‐	 137	mM	 NaCl,	 2,7	 mM	 KCl,	 10mM	 Na2HPO4,	 2	mM	

KH2PO4,	GIBCO,	Life	Technologies)	e	digeridas	com	colagenase	IA	a	0,15%	(Sigma	

Aldrich,	Hannover,	Alemanha).	Após	a	obtenção	e	coleta	do	aglomerado	de	células	

(pellet)	oriundas	da	FVE,	tiveram	início	os	procedimentos	descritos	abaixo.	

O	método	 utilizado	 para	 a	 análise	 de	 viabilidade	 celular	 foi	 o	método	 de	

exclusão	do	azul	de	tripan:	uma	alíquota	do	total	de	células	do	pellet	foi	incubada	

com	o	mesmo	volume	de	azul	de	tripan	a	0,2%	por	5	minutos	e	depois	lavadas	com	

PBS.	A	contagem	celular	foi	realizada	utilizando‐se	um	contador	celular	automático	

(Countess	 I,	 InVitrogen,	California,	EUA)	que	 identifica	e	conta	separadamente	as	

células	que	estão	com	o	citoplasma	corado	com	o	azul	(células	mortas)	e	as	que	são	

translúcidas	 (células	 vivas).	 No	 GT,	 o	 teste	 de	 viabilidade	 celular	 e	 a	 contagem	

celular	 foram	 realizados	 nas	 duas	 amostras	 de	 gordura:	 antes	 e	 depois	 do	

enriquecimento	 com	 as	 células	 da	 FVE.	No	GC,	 o	 teste	 de	 viabilidade	 celular	 e	 a	

contagem	celular	foram	realizados	em	uma	única	amostra.		

A	determinação	do	fenótipo	das	diferentes	células	presentes	na	FVE	fresca	

das	 amostras	 de	 gordura	 tanto	 do	 GC	 como	 do	 GT,	 foi	 realizada	 através	 da	

citometria	 de	 fluxo	 utilizando	 anticorpos	 contra	 os	 seguintes	 marcadores	 de	

superfície:	CD29,	CD31,	CD34,	CD73,	CD90	e	CD105	(BD	Biosciences,	New	Jersey,	

EUA).	O	CD29	é	um	marcador	de	adesão	celular,	o	CD31	é	um	marcador	de	células	

de	linhagem	endotelial,	o	CD34	é	um	marcador	de	células‐tronco	multipotentes,	os	

CD73,	CD90	e	CD105	são	marcadores	de	células‐tronco	mesenquimais.		

As	células	contidas	nos	aglomerados	celulares	foram	lavadas	uma	vez	com	

PBS	e	ressuspendidas	em	100	µl	da	mesma	solução	salina.	Anticorpos	específicos	
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para	cada	epítopo	analisado	 foram	 incubados	 junto	às	amostras	de	células	por	1	

hora	a	4oC.	As	 células	 foram	novamente	 lavadas	 com	PBS	e	prontamente	 fixadas	

em	para‐formaldeído	(PFA)	a	1%	até	o	momento	da	análise.	As	células	marcadas	

com	 anticorpos	 não	 conjugados	 foram	 incubadas	 novamente	 com	 um	 anticorpo	

secundário	por	1	hora	a	4ºC	e	novamente	 lavadas	com	PBS	antes	da	 fixação	com	

PFA. A	 análise	 foi	 realizada	 avaliando‐se	 sempre	 5	 x	 103	 eventos	 para	 cada	

anticorpo	e	o	citômetro	utilizado	foi	o	Guava	EaseCyte	plus	(Millipore	Corporation,	

Massachussets,	 EUA)	 com	 os	 programas	 Guava	 ExpressPro	 8.1	 (Millipore,	

Massachussets,	 EUA)	 e	 	 Prisma	 GraphPad	 5	 (GraphPad	 Software,	 La	 Jolla,	 EUA)	

para	 a	 interpretação	 dos	 resultados	 e	 confecção	 dos	 gráficos	 de	 expressão,	 em	

porcentagem;	 conforme	 protocolo	 estabelecido	 pelo	 Laboratório	 de	 Genética	 do	

Desenvolvimento,	do	Instituto	de	Biociências	da	Universidade	de	São	Paulo(81).	

4.5		 Volumetria	Mamária	

A	volumetria	mamária	foi	realizada	a	partir	de	exames	de	RNM	das	mamas,	

sem	 a	 utilização	 de	 contraste,	 em	 equipamento	 Phillips,	 modelo	 Inthera	 de	 1,5	

Tesla	 (Phillips,	Amsterdã,	Holanda)	utilizando‐se	bobina	específica	para	o	exame	

de	 mamas	 (Figura	 3)	 e	 sequências	 sagitais	 e	 axiais	 foram	 obtidas	 em	 T1,	 T2	 e	

supressão	de	silicone	‐	sequência	em	que	as	cápsulas	de	vitamina	E	(marcadores	

externos)	ficam	mais	evidentes	e	os	limites	da	mama	mais	facilmente	identificáveis	

(Figura	8).		
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Figura	8:	A:	reconstrução	tridimensional	do	tórax	gerada	pelo	programa	OsiriX®	contendo	
uma	mama	reconstruída	com	implante	evidenciando	os	marcadores	externos,	B:	reconstrução	

tridimensional	do	tórax	gerada	pelo	programa	OsiriX®	contendo	uma	mama	reconstruída	

com	 TRAM,	 C:	 um	 corte	 axial	 evidenciando	 os	 marcadores	 que	 determinam	 os	 limites	
medial	e	lateral	da	mama	e	D:	demarcação	de	uma	área	de	interesse	no	programa	OsiriX®	

(ROI	–	region	of	interest)	

	

	

Imediatamente	 antes	 da	 realização	 da	 RNM	 e	 com	 a	 paciente	 em	posição	

ortostática,	 a	 mama	 teve	 seus	 limites,	 em	 360	 graus,	 demarcados	 com	 caneta	

dermográfica	 pelo	 médico	 pesquisador.	 Em	 seguida,	 as	 cápsulas	 de	 vitamina	 E	

foram	 fixadas	 à	pele,	 com	Transpore	 (3M,	 Sumaré,	Brasil),	 exatamente	 sobre	 a	

linha	 de	 demarcação	 (Figura	 9).	 A	medição	 do	 volume	 das	mamas	 foi	 realizada	

utilizando‐se	o	programa	OsiriX®	(Pixmeo,	California,	EUA),	versão	gratuita	de	32	

bits,	empregando‐se	a	 ferramenta	para	segmentação	de	 imagens,	 sobre	os	cortes	
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gerados	 nas	 sequências	 axiais;	 as	 quais	 se	 mostraram	 mais	 adequadas	 para	 a	

delimitação	das	áreas	de	interesse(125).	Persistência	volumétrica	é	a	porcentagem	

de	volume	que	foi	retido	em	relação	ao	volume	total	que	foi	enxertado.	

Figura	9:	A:	demarcação	dos	limites	da	mama	com	caneta	dermográfica	e	B:	posicionamento	

das	cápsulas	de	vitamina	E	fixadas	com	fita	adesiva	transparente	

Uma	média	 de	 35	 áreas	 de	 interesse	 foram	 demarcadas	 em	 cada	 análise	

volumétrica.	O	programa,	 a	partir	das	áreas	de	 interesse	demarcadas,	 ao	mesmo	

tempo	 que	 realiza	 uma	 reconstrução	 tridimensional,	 calcula	 o	 volume	 desta	

reconstrução.	A	análise	volumétrica	foi	realizada	em	duplicata	por	um	radiologista	

independente	e	a	média	foi	estabelecida	como	o	volume	mamário	final;	tanto	nas	

ressonâncias	pré‐operatórias	como	nas	pós‐operatórias.	O	produto	da	reconstrução	
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tridimensional,	na	maioria	dos	casos,	é	muito	semelhante	ao	aspecto	da	mama	ao	

exame	 físico,	 ainda	 que	 as	 pacientes	 realizem	 este	 exame	 em	 decúbito	 ventral	

horizontal	e	com	as	mamas	dentro	das	cavidades	da	bobina	(Figura	10).	

Figura	10:	A	 e	B:	 foto	 de	 frente	 e	 oblíqua	 esquerda	 de	 paciente	 com	 reconstrução	 da	

mama	 esquerda	 com	 retalho	 TRAM,	 C:	 reconstrução	 tridimensional	 da	 mama	

reconstruída,	 a	 partir	 de	 todos	 os	 cortes	 da	 sequência	 axial	 e	 D:	 reconstrução	
tridimensional	com	cálculo	volumétrico	da	mama	esquerda	da	mesma	paciente,	realizada	

pelo	programa	OsiriX®	a	partir	das	áreas	de	interesse	selecionadas	na	sequência	axial	do	

exame	de	RNM	
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4.6		 Avaliação	da	satisfação	pelas	pacientes			

	

Com	 o	 objetivo	 de	 avaliar	 a	 satisfação	 das	 pacientes	 com	 o	 enxerto	 de	

gordura	 na	 mama	 reconstruída,	 ao	 menos	 com	 6	 meses	 de	 pós‐operatório,	 foi	

fornecido	 um	 “Questionário	 de	 Satisfação”	 contendo	 5	 perguntas,	 adaptadas	 da	

publicação	 de	 Alderman	 et	 al.(23),	 um	 ítem	 Likert	 (escala	 analógica	 visual)	 e	 uma	

escala	de	valores	de	1	a	10	em	que	a	paciente	deveria	atribuir	uma	nota	ao	enxerto	

de	gordura	que	fora	realizado	com	o	objetivo	de	melhorar	a	simetria	entre	as	mamas	

(Anexo	 E).	 Os	 questionários	 foram	 enviados	 pelo	 correio	 já	 com	 envelope	 selado	

para	o	retorno	do	mesmo	de	maneira	imediata	e	sem	propiciar	custos	às	pacientes.	

	

	

4.7		 Avaliação	por	cirurgiões	plásticos	

	

Painéis	fotográficos	contendo	fotos	de	pré	e	pós‐operatório	com	um	mínimo	

de	 6	 meses	 da	 cirurgia,	 de	 cada	 paciente,	 distribuídas	 de	 maneira	 aleatória	 e	

anônima	entre	os	dois	grupos	(Figura	11),	foram	avaliados	por	5	cirurgiões	plásticos	

com	 diferentes	 vivências	 e	 experiências	 em	 reconstrução	 mamária.	 A	 análise	

pelos		cirurgiões	 foi	 realizada	 de	 maneira	 individual,	 independente	 e	 anônima.	

Na	entrevista	pré‐avaliação,	cada	avaliador	recebeu	uma	breve	explicação	sobre	o	

estudo,	as	cirurgias	realizadas	e	foi	orientado	a	analisar	a	presença	ou	ausência	de	

melhora	do	contorno	apenas	e	tão	somente	da	mama	reconstruída,	desconsiderando	

a	 mama	 sadia	 e	 o	 fator	 simetria	 mamária.	 A	 ficha	 de	 avaliação	 dos	 19	 casos,	

permitiu	 aos	 avaliadores	 dar	 5	 notas:	 piorou	muito,	 piorou	 pouco,	 nada	mudou,	
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melhorou	pouco	e	melhorou	muito	(Anexo	F).	A	cada	nota	foi	atribuído	um	valor	

numérico:	 ‐2,	 ‐1,	0,	1	e	2,	respectivamente.	Para	cada	paciente	 foram	somadas	as	

notas	fornecidas	pelos	cinco	avaliadores	com	o	intuito	de	resumir	a	opinião	destes	

e	permitir	uma	análise	comparativa	entre	os	grupos.	

Figura	11:	 Painel	 fotográfico	 contendo	 fotos	 de	 pré	 e	 pós‐operatório,	 dos	 dois	 grupos,	

distribuídas	de	maneira	anônima	e	aleatória	

4.8		 Análise	Estatística	

A	 análise	 estatística	 de	 todas	 as	 informações	 coletadas	 nesta	 pesquisa	 foi	

inicialmente	feita	de	forma	descritiva,	através	da	média,	mediana,	valores	mínimo	

e	máximo,	desvio‐padrão,	 frequências	absoluta	e	relativa	(porcentagem),	além	de	

gráficos	de	dispersão	unidimensional,	bidimensional	e	de	barras.	
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As	análises	inferenciais	empregadas	com	o	intuito	de	confirmar	ou	refutar	

evidências	encontradas	na	análise	descritiva	foram:	

 Teste	 t‐Student	para	amostras	 independentes(126)	ou	Mann‐Whitney(127)	

na	comparação	dos	grupos	(tronco,	controle)	segundo:	

o idade	 (anos),	 índice	 de	massa	 corporal	 (kg/m2),	 volumetria	 (cm3),	

volume	 enxertado	 (ml),	 persistência	 volumétrica	 (%),	 celularidade	

basal	e	tempo	de	seguimento	(meses)	

o nota	 da	 reconstrução	 mamária	 (pergunta	 6	 do	 questionário	 de	

satisfação	do	enxerto)	

o quantidade	 dos	 marcadores	 celulares	 (CD29,	 CD31,	 CD34,	 CD45,	

CD73,	CD90,	CD105)	

o soma	das	notas	 dos	 cinco	 avaliadores	 quanto	 ao	 resultado	 estético	

da	cirurgia	

 Wilcoxon(127)	na	comparação	da	celularidade	basal	e	após	o	enriquecimento	

no	grupo	tronco	

 Exato	de	Fisher	ou	sua	extensão(128)	na	comparação	do	perfil	dos	grupos	

(tronco,	controle)	segundo:	

o presença	de	esteatonecrose	e	realização	de	radioterapia	

o respostas	às	perguntas	2,	3,	4	e	7	do	questionário	de	 satisfação	do	

enxerto	

 Coeficiente	 de	 correlação	 linear	 de	 Pearson(126)	 entre	 persistência	

volumétrica	 e	 marcadores	 celulares	 (CD29,	 CD31,	 CD34,	 CD45,	 CD73,	

CD90,	CD105)	

 Coeficiente	de	concordância	Kappa(128)	na	quantificação	da	concordância	

entre	os	cinco	avaliadores	quanto	ao	resultado	estético	da	cirurgia	
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Em	 todas	 as	 conclusões	 obtidas	 através	 das	 análises	 inferenciais	 foi	

utilizado	o	nível	de	significância	alfa	igual	a	5%.	

Os	dados	foram	digitados	em	planilhas	do	Excel	2010	for	Windows	para	o	

adequado	 armazenamento	 das	 informações.	 As	 análises	 estatísticas	 foram	

realizadas	com	o	programa	estatístico	R	versão	2.15.2.	
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5		 Resultados	

A	amostra	selecionada	nesta	pesquisa	foi	composta	por	19	pacientes,	sendo	

11	(57,9%)	pertencentes	ao	GT	e	8	(42,1%)	ao	GC	(ver	detalhes	na	Tabela	2	e	no	

Anexo	G)	e	os	tipos	histológicos	dos	tumores	removidos	à	época	das	mastectomias	

se	encontram	representados	no	gráfico	1.	

Tabela	2:	Dados	demográficos	das	pacientes	dos	dois	grupos	(GT	e	GC)	

tronco (n=11) controle (n=8) total (n=19) p

idade (anos) média 49,6 49,8 49,7 0,977a

mediana 49 50 49

mínimo-máximo 41-58 36-69 36-69

desvio-padrão 5,7 11,5 8,3

IMC (kg/m2) antes média 26,3 25,9 26,1 0,765a

mediana 25,6 25,2 25,6

mínimo-máximo 23,5-30,9 20,8-32,4 20,8-32,4

desvio-padrão 2,4 3,5 2,8

IMC (kg/m2) depois média 26,4 26,2 26,3 0,861a

mediana 25,8 25,6 25,8

mínimo-máximo 23,3-29,7 20,4-32,6 20,4-32,6

desvio-padrão 2,2 3,8 2,9

tempo entre as ressonâncias média 14,5 12,9 13,8 0,414a

(meses) mediana 15 12 13

mínimo-máximo nov/19 jul/19 jul/19

desvio-padrão 2,5 4,8 3,6

radioterapia fez 8 (72,7%) 5 (62,5%) 13 (68,4%) >0,999c

não fez 3 (27,3%) 3 (37,5%) 6 (31,6%)
a t-Student para amostras independentes, cExato de Fisher

Os	 dados	 das	 volumetrias	 antes	 e	 depois	 da	 enxertia,	 dos	 volumes	 de	

gordura	 enxertados,	 das	 persistências	 volumétricas,	 das	 celularidades	 basais	 de	
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ambos	os	grupos	(GT	e	GC)	com	os	respectivos	cálculos	de	significância	estatística	

estão	apresentados	na	tabela	3	e	nos	anexos	G	e	H.	

Gráfico	1:	Incidência	dos	diversos	tipos	tumorais	nos	grupos	tronco	e	controle.	Legenda:	
CDI	=	carcinoma	ductal	invasivo,	CDIS	=	carcinoma	ductal	in	situ,	CLI	=	carcinoma	lobular	
invasivo,	Medular	=	 carcinoma	medular,	Mucinoso	=	 carcinoma	mucinoso,	Não‐Tumor	=	
sequela	de	mastite	

No	GT,	a	média	de	gordura			digerida			foi	de	322	ml	(variação	de	240	a	400	ml)	

e	 o	 tempo	médio	 de	 preparo	 foi	 de	 165	minutos	 (variação	 de	 140	 a	 210	min).	

Assim,	 no	GT,	 a	 velocidade	média	 de	 preparo	 foi	 de	 2	ml/min,	 para	 preparar	 a	

gordura	enriquecida	na	proporção	2:1	e	no	GC,	o	tempo	médio	de	preparo	foi	de	

2,5	ml/min	para	preparar	a	gordura	sem	enriquecimento.		

No	GT,	o	tempo	médio	de	seguimento	das	pacientes,	desde	o	enxerto	até	o	

exame	de	ressonância	magnética	de	controle,	foi	de	14,5	meses,	variando	de	11	a	

19	meses,	com	desvio‐padrão	de	2,5	meses	e	o	tempo	médio	de	seguimento	clínico	

da	cirurgia	de	enxertia	até	a	última	consulta	 foi	de	36	meses.	O	tempo	médio	de	
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seguimento	 das	 pacientes	 do	 GC,	 desde	 o	 enxerto	 até	 o	 exame	 de	 ressonância	

magnética	de	controle	 foi	de	12,9	meses,	variando	de	7	a	19	meses,	 com	desvio‐

padrão	de	4,8	meses	e	o	tempo	médio	de	seguimento	clínico	da	cirurgia	de	enxerto	

até	a	última	consulta	foi	de	16	meses	(Anexo	I).	

Tabela	3:	Análise	quantitativa	e	qualitativa	dos	enxertos	de	gordura	dos	dois	grupos	(GT	e	GC)	

tronco (n=11) controle (n=8) total (n=19) p

volumetria antes (cm3) média 650,1 562,8 613,3 0,359a

mediana 630,5 578 623,2

mínimo-máximo 254,1-1048,1 253,3-785,2 253,3-1048,1

desvio-padrão 206,8 187,7 198,5

volumetria depois(cm3) média 766,3 618,2 703,9 0,225a

mediana 735,4 631,8 678,9

mínimo-máximo 377,7-1454,6 290,2-861,3 290,2-1454,6

desvio-padrão 287,4 194,6 257,4

volume enxertado (cc) média 134,3 111,5 124,7 0,175a

mediana 141 109,5 117

mínimo-máximo 45-180 75-147 45-180

desvio-padrão 40,9 22,8 35,5

persistência volumétrica média 78,9 51,6 67,4 0,310b

(%) mediana 69,1 51,9 68,2

mínimo-máximo -27,3 a 276,5 27,6 a 72,9 -27,3 a 276,5

desvio-padrão 74,9 18,4 58,6

celularidade basal média 524760,0* 893125 688477,8 0,829b

mediana 175000 184000 184000

mínimo-máximo 21600-2500000 76000-4200000 21600-4200000

desvio-padrão 791542,2 1470988,4 1121673,6

*estimado com 10 pacientes do grupo tronco
at-Student para amostras independentes, bMann-Whitney

No	GC,	 5	 (62,5%)	 pacientes	 fizeram	 radioterapia	 e	 nenhuma	 apresentou	

esteatonecrose.	No	GT,	8	(72,7%)	pacientes	fizeram	radioterapia	e	esteatonecrose	

ocorreu	em	4	(36,4%)	pacientes	(Gráficos	2	e	3).	Das	4	pacientes	que	apresentaram	

esteatonecrose,	3	foram	submetidas	a	procedimento	cirúrgico	para	a	remoção	das	

áreas	 enduradas	 e	 1	 está	 há	mais	 de	 2	 anos	 em	 acompanhamento	 clínico	 e	 com	
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exame	 seriados	 de	 ultrassom,	 sem	 demonstrar	 qualquer	 alteração	 da	 lesão.	 Os	

exames	anatomopatológicos	diagnosticaram	necrose	gordurosa	nos	3	casos.	Uma	

paciente	 apresentou	 2	 cistos	 oleosos	 no	 pós‐operatório	 de	 2	 semanas,	 nos	

quadrantes	 mediais	 (1	 no	 superior	 e	 1	 no	 inferior)	 que	 foram	 puncionados	 e	

tiveram	resolução	completa	com	esta	conduta,	o	que	foi	demonstrado	com	exame	

de	ultrassom	da	mama.	

Gráfico	2:	72,7%	das	pacientes	fizeram	radioterapia	no	GT	e	62,5%	no	GC	(p>0,999)	

Gráfico	3:	Houve	36,4%	de	esteatonecrose	no	GT	e	0%	no	GC	(p=	0,103)	

Incidência	de	Esteatonecrose	nos	Grupos	Tronco	e	Controle	
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Na	 comparação	 entre	 os	 grupos	 tronco	 (GT)	 e	 controle	 (GC),	 temos	 que	

ambos	 os	 grupos	 apresentam	 perfis	 semelhantes	 quanto	 à	 idade	 (p=0,977),	

IMC	antes	 (p=0,765)	 e	 depois	 (p=0,861),	 volumetria	 antes	 (p=0,359)	 e	 depois	

(p=0,225),	 volume	 enxertado	 (p=0,175),	 persistência	 volumétrica	 (p=0,310),	

celularidade	 basal	 (p=0,829),	 tempo	 de	 seguimento	 (p=0,414),	 presença	 de	

esteatonecrose	(p=0,103)	e	realização	de	radioterapia	(p>0,999).	

Removendo‐se	 2	 pacientes	 (pacientes	 1	 e	 6	 –	 Anexo	 G)	 do	 GT	 que	

apresentaram	volumetrias	discrepantes	em	relação	as	demais	pacientes	do	grupo,	

no	 item	 “persistência	volumétrica”,	 os	 cálculos	 com	os	novos	valores	de	média	

(68,7%)	 e	 desvio‐padrão	 (24,5%)	 também	 não	 demonstraram	 diferença	

estatisticamente	significante	entre	os	grupos	tronco	e	controle	(p	=	0,128).	

A	técnica	mais	utilizada	no	primeiro	tempo	da	reconstrução	mamária,	nos	

dois	grupos	 (GT	+	GC),	 foi	o	 retalho	músculo‐cutâneo	do	 latíssimo	do	dorso	com	

implante	 de	 silicone	 seguido	pela	 reconstrução	utilizando	 a	 sequência	 expansor‐

implante	de	silicone.	O	 retalho	TRAM	 foi	utilizado	em	apenas	2	pacientes	do	GT.	

Em	 3	 pacientes,	 de	 ambos	 os	 grupos,	 em	 que,	 previamente,	 houve	 explante	 por	

infecção;	 a	 reconstrução	 primária	 utilizada	 foi	 o	 retalho	 músculo‐cutâneo	 do	

latíssimo	 do	 dorso.	 Uma	 paciente	 pertencente	 ao	 GT	 apresentava	 sequela	 de	

mastite	 ocorrida	 na	 juventude	 sem	 qualquer	 técnica	 de	 reconstrução	 mamária	

prévia	(Gráfico	4).		



Resultados		 48	

Gráfico	4:	Distribuição	dos	diferentes	tipos	de	reconstrução	nos	dois	grupos	

Houve	grande	variabilidade	no	número	de	células	presentes	na	FVE	entre	

as	pacientes	de	ambos	os	grupos	(Tabela	3	e	Gráfico	5).	No	GT,	a	suplementação	

média	alcançada	com	a	metodologia	2:1	foi	de	2,6	vezes	(1,38	a	4,44	vezes)	(Anexo	H)	

e	 este	método	 de	 enriquecimento	 celular	 promoveu	 um	 aumento	 significante	 da	

celularidade	em	todas	as	pacientes	desse	grupo	(p=0,005).	

Gráfico	5:	Diagrama	de	dispersão	unidimensional	da	celularidade	basal	das	pacientes	dos	

grupos	tronco	e	controle	(cada	“o”	representa	uma	paciente)	
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A	 análise	 da	 expressão	 de	 alguns	 marcadores	 de	 superfície	 pelas	 células	

presentes	na	FVE	fresca	 isolada	do	tecido	adiposo	das	pacientes	dos	dois	grupos	

mostrou	pequenas	diferenças.	No	GT,	das	11	amostras	enviadas	para	a	realização	

da	 imunofenotipagem,	 4	 apresentaram	 problemas	 técnicos	 e	 apenas	 7	 amostras	

puderam	 ser	 adequadamente	 analisadas.	 No	 GC,	 das	 8	 amostras	 enviadas	 para	

análise,	 4	 apresentaram	problemas	 técnicos	 e	 apenas	 4	 puderam	 ser	 analisadas.	

Foram	analisadas	as	expressões	dos	marcadores	CD29,	CD31,	CD34,	CD45,	CD73,	

CD90	e	CD105	e	os	valores	mostram	o	percentual	de	células	que	expressam	estes	

marcadores.	Estes	dados	estão	expressos	na	tabela	4	e	no	anexo	J.		

Assim,	 o	 perfil	 imunofenotípico	 predominante	 do	 conjunto	 de	 células	

presentes	 na	 FVE	 fresca	 do	 tecido	 adiposo	 das	 pacientes	 deste	 estudo	 é:	

CD29+CD31lowCD34lowCD45‐CD73lowCD90+CD105low.	

	
Tabela	4:	 Medidas‐resumo	 dos	marcadores	 celulares	 (CD29,	 CD31,	 CD34,	 CD45,	 CD73,	
CD90	e	CD105)	das	pacientes	dos	grupos	tronco	e	controle	

CD29 (%) CD31* (%) CD34* (%) CD45 (%) CD73 (%) CD90 (%) CD105 (%)
tronco 

n 7 7 5 7 7 7 7 
média 70,09 20,56 43,92 8,59 40,36 79,01 35,81 

mediana 80,54 0,74 18,64 1,60 39,78 81,00 35,52 
mínimo 21,78 0,00 11,00 0,00 0,00 58,86 0,00 
máximo 94,90 65,92 92,30 32,50 88,88 96,66 89,78 

        
desvio-padrão 28,34 28,86 41,39 12,38 33,55 15,37 30,11 

controle 
n 4 4 4 4 4 4 4 

média 75,37 33,34 38,94 15,42 28,84 26,99 36,71 
mediana 73,88 31,78 45,23 0,30 28,30 24,09 33,88 
mínimo 56,48 20,90 0,00 0,00 26,54 1,38 0,00 
máximo 97,24 48,90 65,30 61,08 32,20 58,38 79,08 

desvio-padrão 19,69 12,01 28,20 30,44 2,44 27,95 32,45 
Total 

n 11 11 9 11 11 11 11 
média 72,01 25,20 41,71 11,07 36,17 60,09 36,14 

mediana 80,54 20,90 38,32 0,62 28,86 61,82 34,60 
mínimo 21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 
máximo 97,24 65,92 92,30 61,08 88,88 96,66 89,78 

desvio-padrão 24,60 24,18 34,09 19,54 26,66 32,64 29,33 
p 0,751a 0,315b 0,905b 0,527b 0,400a 0,026a 0,964a 

at-Student para amostras independentes, bMann-Whitney 
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A	análise	dos	resultados	revelou	que,	com	exceção	do	marcador	CD90,	em	

que	o	GT	apresentou	maior	medida	quando	comparado	ao	GC	(p=0,026)	(Gráfico	6),	

os	 demais	 marcadores	 apresentaram	 a	 mesma	 expressão	 entre	 os	 grupos:	

CD29	(p=0,751),	CD31	(p=0,315),	CD34	(p=0,905),	CD45	(p=0,527),	CD73	(p=0,400)	

e	CD105	(p=0,964).		

Conforme	 sugerem	 os	 gráficos	 apresentados	 na	 figura	 12,	 existe	 uma	

correlação	 crescente	 entre	 os	 marcadores	 CD31,	 CD73,	 CD90	 e	 CD105	 e	 a	

persistência	 volumétrica.	 Para	 os	demais	marcadores	não	há	 evidência	 visual	 de	

qualquer	tipo	de	correlação	com	a	persistência	volumétrica.	

Gráfico	 6:	 Diagrama	 de	 dispersão	 unidimensional	 do	 marcador	 celular	 CD90	 (%)	 das	

pacientes	dos	grupos	tronco	e	controle	(cada	“o”	representa	uma	paciente)	
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Figura	12:	Gráficos	de	dispersão	bidimensional	evidenciando	correlação	crescente	entre	
os	marcadores	CD31,	CD73,	CD90	e	CD105	e	a	persistência	volumétrica	

Conforme	resume	a	Tabela	5,	as	estimativas	dos	coeficientes	de	correlação	

linear	 de	 Pearson	 (r)	 entre	 cada	 marcador	 celular	 e	 a	 persistência	 volumétrica	

revelaram	 correlação	 crescente	 e	 estatisticamente	 significante	 apenas	 para	 o	

marcador	CD90	(r=0,651	e	p=0,030).		
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Tabela	5:	Estimativas	dos	coeficientes	de	correlação	linear	de	Pearson	entre	persistência	

volumétrica	e	cada	marcador	celular 

n coeficiente de correlação linear de Pearson p 

persistência volumétrica x CD29 11 -0,271 0,420 

persistência volumétrica x CD31 11 0,102 0,766 

persistência volumétrica x CD34 9 0,052 0,895 

persistência volumétrica x CD45 11 -0,091 0,790 

persistência volumétrica x CD73 11 0,110 0,747 

persistência volumétrica x CD90 11 0,651 0,030

persistência volumétrica x CD105 11 0,307 0,358 

Com	 relação	 ao	 grau	 de	 satisfação	 das	 pacientes	 ao	 avaliarem	 a	 sua	

reconstrução	 através	 da	 ferramenta	 “Questionário	 de	 Satisfação”	 (Anexo	 E),	

obtivemos	 os	 seguintes	 resultados,	 pormenorizados	 no	 Anexo	 K.	 Todas	 as	

pacientes	 de	 ambos	 os	 grupos	 escolheriam	 fazer	 a	 reconstrução	 mamária	

(pergunta	 1)	 e	 receberam	 informações	 suficientes	 à	 respeito	 do	 enxerto	 de	

gordura	que	lhes	permitiram	tomar	a	decisão	de	fazer	a	cirurgia	de	refinamento	de	

sua	reconstrução	mamária	(pergunta	5).		

A	 maioria	 das	 pacientes	 de	 ambos	 os	 grupos	 escolheria	 se	 submeter	 ao	

procedimento	 de	 enxerto	 de	 gordura	 para	 melhorar	 o	 resultado	 de	 sua	

reconstrução	mamaria	(pergunta	2),	está	satisfeita	com	o	resultado	do	enxerto	de	

gordura	 em	 sua	 mama	 reconstruída	 (pergunta	 3)	 e	 recomendaria	 o	 enxerto	 de	

gordura	 para	 uma	 amiga	 que	 está	 buscando	 melhorar	 o	 resultado	 de	 sua	

reconstrução	mamária	(pergunta	4).		

Quando	 investigadas	 sobre	 a	 nota	 que	 dariam	 para	 a	 sua	 reconstrução	

mamária	(pergunta	6),	temos	que	no	GT,	esta	nota	variou	de	5	a	10,	enquanto	que	



Resultados		 53	

no	GC,	variou	de	8	a	10.	Evidenciando	que	há	uma	tendência	de	as	pacientes	do	GC	

estarem	mais	satisfeitas	que	as	pacientes	do	GT	(p=0.075).	

De	 modo	 geral,	 quando	 investigadas	 sobre	 o	 grau	 de	 satisfação	 com	 o	

resultado	atual	de	sua	reconstrução	mamária	(pergunta	7),	2	(18,2%)	pacientes	do	

GT	não	tinham	opinião	formada	(responderam	nem	insatisfeita,	nem	satisfeita)	e	9	

(81,8%)	 declararam	 estar	 satisfeitas	 ou	 muito	 satisfeitas.	 No	 GC,	 1	 paciente	

declarou	 estar	 insatisfeita	 e	 7	 (87,5%)	 declararam	 estar	 satisfeitas	 ou	 muito	

satisfeitas	(gráfico	7).	

A	 análise	 destes	 resultados	 confirmou	 que	 a	 satisfação	 das	 pacientes	 do	

GT	e	do	GC	 foi	estatisticamente	semelhante	quanto	às	respostas	das	perguntas	2	

(p>0,999),	3	(p=0,603),	4	(p=0,546)	e	7	(p=0,520).		

Gráfico	7:	 Distribuição	 da	 resposta	 das	 pacientes	 dos	 grupos	 tronco	 e	 controle	 para	 a	

pergunta	 7	 (Considerando	o	 enxerto	 de	 gordura,	 demonstre	 o	 grau	de	 satisfação	 com	o	

resultado	atual	de	sua	reconstrução	mamária)	do	Questionário	de	Satisfação	

Avaliação	do	Grau	de	Satisfação	com	o	Resultado	da	Reconstrução	Mamária	
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A	 avaliação	 dos	 resultados	 pelos	 5	 cirurgiões	 plásticos	 mostrou	 grande	

variação	tanto	na	avaliação	de	pares	de	avaliadores	como	na	avaliação	entre	todos	

os	 avaliadores:	 coeficiente	 de	 concordância	 Kappa	 generalizado	 (para	 quando	 há	

mais	de	2	avaliadores)	e	desta	forma	as	avaliações	“piorou	muito”	e	“piorou	pouco”	

foram	agrupadas	como	apenas	“piorou”	e	recebeu	nota	‐1,	as	avaliações	“melhorou	

pouco”	 e	 “melhorou	muito”	 foram	 agrupadas	 como	 apenas	 “melhorou”	 e	 recebeu	

nota	+1	e,	por	fim,	a	avaliação	“nada	mudou”	persistiu	desta	maneira	e	com	a	nota	0.		

No	GT,	a	maioria	dos	avaliadores	escolheu	a	opção	melhorou	e	a	minoria	as	

opções	nada	mudou	e	piorou.	No	GC	a	minoria	dos	avaliadores	escolheu	a	opção	

piorou.	 Para	 o	 avaliador	 3,	 a	maioria	 das	 pacientes	 não	 teve	 nenhuma	mudança	

(nada	 mudou),	 para	 o	 avaliador	 4	 todas	 as	 pacientes	 apresentaram	 alguma	

melhora	 (melhorou)	 e	 para	 os	 demais,	 a	 maioria	 das	 pacientes	 foi	 classificada	

como	nada	mudou	ou	melhorou.		

Desta	 forma,	 a	 maioria	 dos	 avaliadores	 não	 concordou	 nas	 classificações	

nos	 dois	 grupos	 uma	 vez	 que	 os	 respectivos	 intervalos	 de	 confiança	 para	 o	

coeficiente	de	concordância	Kappa	contém	o	valor	zero	ou	apresentam	seus	limites	

inferior	 e	 superior	 negativos.	 Como	 exceções,	 os	 avaliadores	 3	 e	 5	 no	 GT	 e	 os	

avaliadores	2	 e	3	no	GC	apresentaram	concordância	de	0,818	 (Kappa	=	0,557)	 e	

0,875	(Kappa	=	0,771)	respectivamente	(Tabela	6	e	Anexo	L).		
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Tabela	6:	 Distribuição	 da	 impressão	 (opinião)	 de	 cada	 avaliador	 para	 as	 pacientes	 dos	

grupos	tronco	e	controle	

piorou nada mudou melhorou 

tronco    

avaliador 1 1 9,1% 4 36,4% 6 54,5% 

avaliador 2 - - 4 36,4% 7 63,6% 

avaliador 3 3 27,3% 1 9,1% 7 63,6% 

avaliador 4 - - 2 18,2% 9 81,8% 

avaliador 5 2 18,2% - - 9 81,8% 

controle    

avaliador 1 2 25,0% 3 37,5% 3 37,5% 

avaliador 2 1 12,5% 4 50,0% 3 37,5% 

avaliador 3 - - 5 62,5% 3 37,5% 

avaliador 4 - - - - 8 100,0% 

avaliador 5 1 12,5% 2 25,0% 5 62,5% 

Total    

avaliador 1 3 15,8% 7 36,8% 9 47,4% 

avaliador 2 1 5,3% 8 42,1% 10 52,6% 

avaliador 3 3 15,8% 6 31,6% 10 52,6% 

avaliador 4 - - 2 10,5% 17 89,5% 

avaliador 5 3 15,8% 2 10,5% 14 73,7% 

	

	

Após	 a	 fase	 inicial	 de	 investigação	 da	 concordância	 entre	 os	 pares	 de	

avaliadores,	 foi	 realizada	 a	 determinação	 do	 coeficiente	 de	 concordância	 entre	

todos	os	avaliadores:	Kappa	generalizado.	Foi	observado	que	todos	os	avaliadores	

concordaram	 quanto	 à	 opinião	 para	 3	 pacientes	 do	 GT	 e	 2	 pacientes	 do	 GC.	

Os		resultados	 inferenciais	 revelaram	 que,	 separadamente	 nos	 grupos	 tronco	 e	

controle,	os	avaliadores	não	concordaram	de	maneira	significante,	uma	vez	que,	os	

intervalos	 de	 confiança	 para	 o	 Kappa	 para	 cada	 grupo	 contem	 o	 valor	 zero.	

Na		avaliação	 global	 das	 pacientes,	 agrupando‐se	 os	 grupos	 tronco	 e	 controle,	

há	concordância	entre	os	avaliadores,	porém	não	expressiva	(Tabela	7).	
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Tabela	 7:	 Estimativas	 pontuais	 e	 intervalares	 do	 coeficiente	 de	 concordância	 Kappa	

generalizado	para	as	pacientes	dos	grupos	tronco	e	controle	

concordância observada Kappa IC*(Kappa) 

tronco (n=11) 3/11=0,273 0,112 -0,032 ; 0,255 

controle (n=8) 2/8=0,250 0,115 -0,060 ; 0,290 

Total (n=19) 5/19=0,263 0,131 0,020 ; 0,242 

*intervalo com 95% de confiança para o Kappa

As	 notas	 fornecidas	 pelos	 cinco	 avaliadores	 para	 cada	 paciente	 dos	 dois	

grupos,	foram	somadas	e	o	GT	obteve	média	de	2,9,	variando	de	‐1	a	5,	com	desvio‐

padrão	de	2,4.	No	GC,	a	nota	média	foi	de	2,3,	variando	de	0	a	5,	com	desvio‐padrão	

de	 1,9.	 Os	 resultados	 inferenciais	 revelaram	 que	 a	 nota	 geral	 do	 GT	 foi	

estatisticamente	igual	a	do	GC	(p=0,600)	(Tabela	10).	

Tabela	8:	Medidas‐resumo	da	nota	geral	dada	pelos	avaliadores	às	pacientes	dos	grupos	

tronco	e	controle	

n média mediana mínimo máximo desvio-padrão

tronco 11 2,9 4,0 -1 5 2,4

controle 8 2,3 1,5 0 5 1,9

tronco+controle 19 32,6 3,0 -1 5 2,2 

Não	houve	casos	de	 infecção	e	de	necrose	cutânea	nas	áreas	enxertadas	e	

também	não	houve	complicações	nas	áreas	doadoras	do	tecido	adiposo.	As	figuras	

13,	14,	15	e	16	ilustram	4	pacientes,	de	ambos	os	grupos,	com	diferentes	métodos	

de	reconstrução	e	que	apresentaram	resultados	favoráveis.	
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Figura	13:	A	e	B:	pré‐operatório	nas	posições	de	frente	e	oblíqua	esquerda	de	paciente	9	
do	 GT,	 submetida	 à	 reconstrução	 com	 retalho	 TRAM	 e	 mastopexia	 esquerda,	 em	 que	

foram	enxertados	111	ml;	C	e	D:	pós‐operatório	de	19	meses	em	que	houve	persistência	

volumétrica	de	99%	e	melhora	do	contorno	em	todos	os	quadrantes	
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Figura	14:	A	e	B:	pré‐operatório	nas	posições	de	frente	e	oblíqua	esquerda	de	paciente	7	

do	 GT	 submetida	 à	 reconstrução	 com	 latíssimo	 do	 dorso	 e	 implante	 e	 mamoplastia	

redutora	 direita,	 em	 que	 foram	 enxertados	 141	ml;	C	 e	D:	 posições	 de	 frente	 e	 oblíqua	
esquerda	 em	 pós‐operatório	 de	 13	 meses	 em	 que	 houve	 persistência	 volumétrica	 de	

69,1%,	observando‐se	melhora	do	contorno	nos	quadrantes	inferiores	e	mediais	
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Figura	15:	A	e	B:	pré‐operatório	nas	posições	de	frente	e	oblíqua	esquerda	de	paciente	7	
do	GC	submetida	à	reconstrução	com	expansor	–	implante	de	silicone	da	mama	direita	e	

mamoplastia	redutora	esquerda,	em	que	foram	enxertados	138	ml	de	gordura;	C	e	D:	pós‐

operatório	 de	 7	meses	 em	 que	 houve	 persistência	 volumétrica	 de	 33,5%	 e	melhora	 do	
contorno	em	todos	os	quadrantes	
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Figura	16:	A	e	B:	pré‐operatório	nas	posições	de	frente	e	oblíqua	esquerda	de	paciente	4	
do	 GC	 submetida	 à	 reconstrução	 com	 latíssimo	 do	 dorso	 e	 implante	 e	 mastopexia	

esquerda,	em	que	foram	enxertados	111	ml	de	gordura;	C	e	D:	pós‐operatório	de	12	meses	

em	que	houve	persistência	volumétrica	de	68,6%	e	excelente	resultado	na	camuflagem	da	
cor	azulada	presente	nos	quadrantes	superiores	e	também	da	transição	implante‐tórax	
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6		 Discussão	

Os	enxertos	de	gordura	autólogos	vêm	sendo	muito	estudados	devido	seu	

grande	 potencial	 e	 versatilidade	 de	 uso	 na	 prática	 clínica	 quer	 como	 um	

preenchedor	 de	 partes	 moles	 ou	 como	 um	 potente	 estimulador	 da	 cicatrização	

tecidual(129).	 Como	 peça	 fundamental	 nestes	 processos	 estão	 as	 células‐tronco	

residentes	 na	 FVE	 do	 tecido	 adiposo(73,130).	 Como	 a	 demanda	 por	 reconstruções	

mamárias	 vêm	 aumentando	 e,	 consequentemente,	 a	 utilização	 de	 enxertos	 de	

gordura	nos	procedimentos	secundários,	essa	área	da	cirurgia	plástica	constitui‐se	

em	campo	 fértil	para	a	 realização	de	estudos	clínicos	envolvendo	os	enxertos	de	

gordura	enriquecidos.	Não	apenas	analisando	os	efeitos	do	enriquecimento	sobre	a	

persistência	volumétrica,	mas	também	sobre	a	segurança	oncológica(121).			

Desta	 forma,	 no	 início	 do	 desenho	 deste	 estudo,	 o	 cálculo	 amostral	

determinou	a	distribuição	de	9	pacientes	por	grupo,	entretanto	o	GT	terminou	com	

11	 pacientes	 e	 o	 GC	 com	 8	 pacientes.	 As	 pacientes	 1	 e	 6	 do	 GT	 (Anexo	 G)	

apresentaram	 persistências	 volumétricas	 discrepantes	 do	 restante	 do	 grupo	 e,	

assim,	 optamos	 por	 acrescentar	 mais	 2	 pacientes	 a	 este	 grupo.	 Já	 no	 GC,	 uma	

paciente	 retirou	 seu	 consentimento	 informado,	 manifestando	 claro	 desejo	 de	

interromper	 a	 sua	participação	no	 estudo.	 Em	virtude	de	não	haver	mais	 tempo	

suficiente	para	que	uma	nova	paciente	fosse	captada	para	o	GC,	este	acabou	por	ter	

apenas	 8	 pacientes.	 Ainda	 que	 o	 número	 de	 9	 pacientes	 por	 grupo	 aparente	 ser	



	 Discussão		 62	
	

	

pequeno,	 as	 informações	 relativas	 às	 persistências	 volumétricas	 que	 foram	

fornecidas	 ao	 programa	 de	 computador	 STATISTICA,	 antes	 do	 início	 do	 estudo,	

utilizou	 dados	 da	 literatura,	 que,	 ao	 final	 deste	 estudo,	 acabaram	 por	 ser	

confirmados(8,91,93,131,132).	

A	 randomização	 do	 estudo,	 em	 bloco	 e	 estratificada,	 ocorreu	 devido	 ao	

estudo	ser	realizado	em	um	único	serviço	de	reconstrução	mamária	pertencente	a	

um	 hospital	 municipal,	 composto	 por	 apenas	 um	 cirurgião	 plástico	 e,	

consequentemente,	possuir	um	baixo	número	de	cirurgias	anuais.		Desta	maneira,	

tal	 serviço	 não	 possuía	 um	 grande	 número	 de	 pacientes	 com	 reconstruções	

mamárias	 apresentando	 irregularidades	 de	 contorno	 que	 necessitassem	 de	 uma	

abordagem	 secundária.	 Aliado	 a	 este	 fato,	 observamos	 uma	 alta	 incidência	 de	

radioterapia(133)	 entre	 as	 pacientes	 do	 serviço	 e	 que	 participariam	 de	 ambos	 os	

grupos.	 Assim,	 baseado	 em	 dados	 apresentados	 por	 outros	 estudos(9,134,135),	 a	

radioterapia	 foi	 considerada	 um	 fator	 confundidor,	 que	 poderia	 alterar	 a	

integração	 dos	 enxertos	 de	 gordura,	 e	 aliada	 ao	 fato	 de	 o	 cálculo	 amostral	 ter	

definido	 um	 número	 pequeno	 de	 sujeitos	 de	 pesquisa	 por	 grupo,	 foi	 necessário	

distribuir	a	radioterapia	 igualmente	entre	os	grupos.	A	randomização	em	bloco	e	

estratificada	 garante	 que	 um	 preditor	 (radioterapia)	 importante	 do	 desfecho	

(persistência	 volumétrica),	 seja	distribuído	mais	uniformemente	entre	os	 grupos	

de	 estudo	 do	 que	 o	 mero	 acaso	 poderia	 determinar	 e	 consequentemente	 pode	

aumentar	o	poder	de	um	ensaio	clínico	de	pequeno	porte,	pois	reduz	a	variação	do	

desfecho	causada	por	desproporções	ao	acaso	de	variáveis	basais	importantes(123).	

O	primeiro	grupo	a	ser	constituído	foi	o	GT	por	razões	de	prazo	da	agência	

financiadora	de	projetos	do	Laboratório	de	Genética	do	Instituto	de	Biociências	da	
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USP	e	tão	logo	o	GT	ter	sido	concluído,	o	GC	foi	iniciado.	Esta	abordagem	não	tira	a	

ação	 do	 acaso	 sobre	 a	 alocação	 das	 pacientes,	 o	 que	 pode	 ser	 observado	 pela	

análise	da	composição	de	ambos	os	grupos	(Anexo	G	e	Gráfico	4).		

A	 ausência	 do	 sorteio	 de	 pacientes	 para	 cada	 grupo	 não	 permite	 nomear	

este	 estudo	 como	 um	 “Estudo	 Clínico	 Randomizado	 ‐	 RCT	 (Randomized	 Clinical	

Trial)”,	entretanto	existem	ferramentas,	como	a	proposta	por	Black	e	Downs,	que	

analisam	a	força	de	estudos	clínicos	não‐randomizados(136).	Esta	ferramenta	avalia	

o desenho	 do	 estudo,	 a	 validade	 externa,	 a	 validade	 interna	 (vieses	 e	 fatores	 de

confusão)	e	o	poder	do	estudo.	A	aplicação	desta	 ferramenta	ao	presente	estudo	

permitiu	 concluir	 que	 a	 pergunta	 principal	 está	 clara,	 assim	 como	 os	 principais	

desfechos,	características	dos	pacientes	que	compõem	as	amostras	e	os	fatores	de	

inclusão	e	exclusão.	O	estudo	incluiu	e,	consequentemente,	propiciou	a	análise	de	

efeitos	adversos;	os	quais	são	demasiadamente	importantes,	uma	vez	que	se	trata	

de	 tática	 cirúrgica	 inédita.	 Em	 relação	 à	 validade	 externa,	 o	 estudo	 incluiu,	 em	

ambos	os	grupos,	pacientes	comuns	a	quaisquer	serviços	de	reconstrução	mamária.	

A	 única	 ressalva	 se	 faz	 ao	 processo	 de	 enriquecimento	 dos	 enxertos	 de	 gordura	

com	as	 células	da	FVE,	o	que	 só	é	permitido	em	ensaios	 clínicos	e	 ainda	 sim	em	

serviços	que	dispõem	de	laboratórios	especializados	em	terapia	celular.	Isto	constitui	

um	fator	limitante	para	que	outros	serviços	reproduzam	esta	tática	cirúrgica.	

A	 análise	 dos	 vieses	mostrou	que	 os	 indivíduos	 foram	 cegados	 quanto	 ao	

tipo	de	enxerto	a	que	seriam	submetidos,	não	 foi	 realizada,	 em	momento	algum,	

qualquer	 análise	 retrospectiva,	 os	 testes	 estatísticos	 aplicados	 se	 mostraram	

adequados,	 assim	 como	 as	 análises	 volumétricas	 das	 mamas	 reconstruídas.					

Outro	 aspecto,	 muito	 importante,	 foi	 o	 tempo	 decorrido	 entre	 a	 intervenção	
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(enxerto	 de	 gordura)	 e	 o	 principal	 desfecho	 (persistência	 volumétrica),	 que	 se	

mostrou	semelhante	entre	os	dois	grupos.	

O	 cegamento	 de	 algumas	 etapas	 do	 estudo	 não	 foi	 possível	 por	 questões	

estruturais	 e	 de	 pessoal.	 Não	 foi	 possível	 cegar	 o	 cirurgião	 quanto	 ao	 tipo	 de	

gordura	 que	 estava	 enxertando	 por	 motivos	 estruturais,	 entretanto	 por	 razões	

éticas	 também	 não	 lhe	 era	 permitido	 que	 atuasse	 de	 maneira	 diferenciada	

prejudicando	suas	pacientes,	de	modo	a	favorecer	intencionalmente	esta	ou	aquela	

tática	 de	 enxerto	 de	 gordura	 nos	 diferentes	 grupos.	 Quanto	 ao	 cegamento	

completo	da	análise	das	amostras	de	gordura,	isto	foi	parcialmente	possível,	pois	a	

bióloga	que	participou	ativamente	durante	as	cirurgias	do	GT	foi	quem	realizou	o	

processamento	 das	 amostras.	 Entretanto,	 o	 processo	 de	 contagem	 celular	 é	

automatizado	 e	 as	 imunofenotipagens	 foram	 realizadas	 por	 um	 outro	 biólogo,	

cegado	 em	 razão	 da	 disponibilidade	 dos	 citômetros	 de	 fluxo	 no	 Instituto	 de	

Biociências	 da	 USP.	 Ainda,	 os	 dados	 obtidos	 das	 análises	 celulares	 foram	

apresentados	ao	pesquisador	principal	somente	ao	final	das	análises	volumétricas	

de	 ambos	 os	 grupos	 terem	 sido	 concluídas.	 Todos	 estes	 fatores	 juntos	 conferem	

poder	a	este	estudo.	

Das	19	pacientes	participantes,	apenas	uma	paciente	de	cada	grupo	recebeu	

o enxerto	de	gordura	antes	de	completar	3	anos	da	cirurgia	oncológica,	entretanto

não	apresentavam	quaisquer	sinais	de	atividade	do	câncer	de	mama.	Não	há	consenso	

na	literatura,	de	maneira	precisa,	sobre	qual	seria	o	tempo	ideal	decorrido	entre	a	

cirurgia	 oncológica	 e	 o	 enxerto	 de	 gordura.	 Segundo	 Petit	 et	 al.(113)	 há	 maior	

chance	de	 recidiva	 loco‐regional	nos	primeiros	24	meses	 em	pacientes	operadas	

por	neoplasias	 intra‐epiteliais.	 Para	 Ihrai	 et	 al.	 este	 tempo	deve	 ser	maior	que	3	
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anos	 tendo	 em	 conta	 o	 tamanho	 e	 o	 grau	 tumorais,	 presença	 ou	 ausência	 de	

receptores	hormonais,	o	envolvimento	 linfo‐vascular,	a	quantidade	de	 linfonodos	

positivos	 na	 axila,	 a	 idade	 da	 paciente,	 assim	 como	 seu	histórico	 familiar	 para	 o	

câncer	de	mama(137).	Gale	et	al.,	em	recente	revisão	da	literatura	sobre	a	segurança	

oncológica	 de	 mais	 de	 1500	 enxertos	 de	 gordura	 após	 cirurgias	 mamárias	 por	

câncer,	 mostraram	 que	 as	 taxas	 de	 recidiva	 são	 as	 mesmas	 que	 as	 dos	 grupos	

controles	 que	 não	 receberam	 enxertos(138).	 Assim,	 segundo	 Zimmerlin	 et	 al.	 fica	

claro	 que	 o	 enxerto	 de	 gordura	 deve	 ser	 realizado	 apenas	 quando	 não	 houver	

sinais	de	atividade	do	câncer	de	mama(139).		

Nosso	 estudo	 possui	 2	 pacientes	 pertencentes	 ao	 GC	 com	 diagnóstico	 de	

neoplasia	 intra‐epitelial	 à	 época	 da	 mastectomia.	 O	 tempo	 decorrido	 entre	 a	

mastectomia	e	o	enxerto	de	gordura,	em	uma	paciente	foi	de	16	anos	e	em	outra	2	

anos	e	8	meses.	Esta	segunda	paciente,	com	menor	tempo	entre	a	mastectomia	e	o	

enxerto	 de	 gordura,	 à	 época	 tinha	 49	 anos,	 tumor	 de	 baixo	 grau	 e	 expressão	de	

ki67	de	4%.	 Levando	 em	 conta	 os	 fatores	 de	 risco	propostos	 por	Petit	 et	 al.(113),	

ainda	que	não	sejam	um	consenso	na	literatura,	esta	paciente,	especificamente,	não	

pode	ser	considerada	de	alto	risco	para	recidiva	loco‐regional	associada	ao	enxerto	

de	gordura.	As	pacientes	de	ambos	os	grupos,	sem	exceção,	estão	e	permanecerão	

em	seguimento	clínico	de	longo	prazo.	

	Ainda	 que	 as	 recidivas	 loco‐regionais	 não	 tenham	 sido	 consideradas	 um	

desfecho	em	nosso	estudo,	é	importante	salientar	que	apesar	de	não	ser	um	tempo	

de	 seguimento	 longo,	 não	 foram	 observadas	 no	 GT	 recidivas	 loco‐regionais	 no	

tempo	 de	 seguimento	médio	 de	 3	 anos.	 O	 mesmo	 aconteceu	 no	 GC,	 que	 possui	

tempo	de	seguimento	médio	de	16	meses.	Este	é	um	dado	novo	na	literatura,	que	
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reforça	a	segurança	oncológica	dos	enxertos	de	gordura	enriquecidos	com	células‐

tronco	mesenquimais	e	contrapõe	uma	preocupação	dos	pesquisadores	quanto	ao	

potencial	 destas	 células	 de	 interagir	 com	 os	 diversos	 tipos	 de	 células	 tumorais,	

mais	especificamente	com	as	células	do	câncer	de	mama(103,121).		

Sabidamente,	 as	 células‐tronco	 podem	 interagir	 com	 as	 células	 tumorais	

ativas	 (CD90+)	 do	 câncer	 de	 mama	 e	 favorecer	 seu	 crescimento,	 mas	 não	

apresentam	quaisquer	efeitos	sobre	as	células	dormentes	do	câncer	de	mama(139).	

Mais	do	que	 isso,	 estudo	 conduzido	por	Kucerova	 et	 al.	 demostrou	que	 as	CTDG	

interagem	com	células	de	câncer	de	mama	da	 linhagem	SK‐BR‐3	 induzindo	tanto	

alterações	 morfológicas	 nestas	 células	 como	 a	 transição	 epitélio‐mesênquima.	

As	CTDG	 induziram	 também	 um	 aumento	 da	 aderência	 celular	 e	 a	 formação	 de	

mamosferas.	 Por	 outro	 lado,	 diminuíram	 a	 proliferação	 das	 células	 tumorais	 e	

aumentaram	 sua	 sensibilidade	 a	 quimioterápicos	 como	 a	 doxorrubicina	 e	 o	

5‐fluoracil.	Esse	conjunto	de	ações	caracteriza	uma	sinalização	bidirecional,	ficando	

claro	que	as	células	estromais	derivadas	do	tecido	adiposo	interagem	de	maneira	

complexa	com	as	células	tumorais	podendo	alterar	suas	propriedades	e	criar	uma	

interação	dinâmica	relevante	ao	comportamento	tumoral	e	suas	respostas(140).		

É	consenso	na	literatura	que	os	enxertos	de	gordura	tendem	a	manter	seu	

volume	após	6	meses	da	sua	realização(34,93,141).	Desta	forma,	todas	as	ressonâncias	

magnéticas	deste	estudo	foram	realizadas	com	um	prazo	mínimo	de	6	meses	após	

a	 realização	 do	 enxerto	 de	 gordura,	 em	 ambos	 os	 grupos.	 Diferentes	 métodos	

foram	 desenvolvidos	 e	 aplicados,	 ao	 longo	 da	 história,	 para	 se	 determinar	 o	

volume	 mamário,	 tais	 como	 fórmulas	 antropométricas,	 moldes	 termoplásticos,	

método	de	deslocamento	de	água	(princípio	de	Arquimedes),	exames	de	ressonância	
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magnética	das	mamas	e,	mais	recentemente,	as	imagens	tridimensionais(89,142‐144).	

A	 RNM	 é	 tida	 como	 o	 padrão‐ouro	 na	 determinação	 do	 volume	 da	 mama,	

apresentando	desvio	médio,	no	cálculo,	de	aproximadamente	1,1%	‐	o	menor	entre	

os	diversos	métodos	–	podendo	realizar	também	uma	análise	qualitativa	de	mamas	

normais	e	reconstruídas(125).			

A	 metodologia	 desenvolvida	 por	 Herold	 et	 al.	 para	 determinar	 o	 volume	

mamário,	tem	como	parâmetros	anatômicos	a	fáscia	do	músculo	peitoral	maior,	a	

linha	médio‐esternal	 e	 a	 artéria	 torácica	 lateral,	 fundamentais	 na	 confecção	 das	

áreas	 de	 interesse	 nos	 cortes	 axiais	 da	 RNM	 de	 mamas	 normais(125).	 O	 limite	

superior	da	mama	não	possui	 correspondente	anatômico	 identificável	nos	cortes	

sagital	e	axial	da	RNM.	 	Desta	forma,	se	os	limites	de	uma	mama	sadia	já	não	são	

muito	 evidentes,	 os	 das	 mamas	 reconstruídas	 são	 mais	 imprecisos	 ainda	 em	

virtude	 das	 alterações	 anatômicas	 decorrentes	 dos	 procedimentos	 cirúrgicos	

oncológico	 e	 reconstrutivo.	 Assim,	 a	 demarcação	 externa	 de	 todo	 o	 contorno	 da	

mama	reconstruída	com	as	cápsulas	de	vitamina	E	permitiu	aumentar	a	precisão	

na	delimitação	dos	limites	inferior,	superior,	medial	e	lateral	e	consequentemente	

realizar	os	cálculos	volumétricos	de	maneira	mais	fidedigna.		

Assim,	 o	 elaborado	 método	 desenvolvido	 neste	 estudo	 prospectivo	 e	

controlado	 com	o	 objetivo	 de	 promover,	 em	 tempo	 real,	 na	 sala	 de	 cirurgia,	 um	

enriquecimento	dos	enxertos	de	gordura	com	um	maior	número	de	células	da	FVE	

(proporção	2:1)	do	que	os	já	publicados	na	literatura(10,17,60,145,146)	onde	a	volumetria	

teve,	também,	importante	papel;	não	propiciou,	no	GT,	maior	persistência	volumétrica	

quando	comparado	ao	GC.	



Discussão		 68	

Duas	pacientes	do	GT	apresentaram	volumetrias	discrepantes.	A	primeira	

paciente	 foi	 irradiada	 e	 apresentava	 reconstrução	 com	 retalho	 do	 músculo	

latíssimo	do	dorso	com	implante	de	silicone	e	recebeu	o	menor	volume	de	enxerto	

de	 gordura	 dentre	 todas	 as	 pacientes	 dos	 dois	 grupos	 e,	 ainda,	 apresentou	

esteatonecrose	no	pós‐operatório.	Considerando	o	volume	do	enxerto,	a	radioterapia	

e	 o	 erro	 interno	 do	 método	 de	 cálculo	 volumétrico	 esta	 paciente	 acabou	 por	

apresentar	 uma	 volumetria	 negativa.	 A	 segunda	 paciente,	 reconstruída	 com	 um	

TRAM,	apresentou	aumento	significativo	do	peso	corporal	no	momento	da	RNM	de	

controle	e	seu	cálculo	volumétrico	ficou	acima	dos	100%	(Anexo	G).	Os	enxertos	de	

gordura	 podem	 ter	 seu	 volume	 alterado	 de	 acordo	 com	 flutuações	 do	 peso	

corporal(102)	e	somado	ao	fato	de	o	tecido	adiposo	presente	no	TRAM	ser	um	leito	

receptor	de	boa	qualidade	e	apresentar	uma	relação	de	capacidade	enxerto‐leito	

receptor	 muito	 favorável(132),	 o	 volume	 final	 da	 mama	 estudada	 acabou	 por	

extrapolar	os	100%.	

A	 análise	 qualitativa	 dos	 enxertos	 de	 gordura,	 neste	 estudo,	 envolveu	

contagem	 celular	 e	 imunofenotipagem	e	 acabou	por	 confirmar	dados	publicados	

previamente	 por	 outros	 autores	 que	 também	 demonstraram	 existir	 uma	 grande	

variabilidade	 no	 número	 de	 células	 presentes	 na	 FVE	 fresca	 nos	 diferentes	

indivíduos(70,80,84,147).	Em	média,	1	grama	de	tecido	adiposo	fornece	de	1,5	‐	5	x	105	

células	 isoladas	a	partir	da	FVE	fresca,	 isto	é,	sem	qualquer	expansão	por	cultivo	

celular.	Neste	estudo,	a	celularidade	basal	média	tanto	no	GT	como	no	GC	está	em	

acordo	 com	 os	 valores	 médios	 encontrados	 na	 literatura	 e	 o	 método	 de	

enriquecimento	desenvolvido	neste	estudo	para	o	GT	e,	chamado	de	2:1,	promoveu	

um	enriquecimento	 significativo	quando	 comparado	 ao	número	basal	 de	 células.	
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Este	é	um	dado	novo	na	 literatura,	uma	vez	que	nenhum	estudo	publicado	até	o	

momento	 utilizou	 uma	 taxa	 de	 enriquecimento,	 em	 tempo	 real,	 superior	 à	

desenvolvida	por	Yoshimura	 et	 al.(60).	 Somente	 foi	 possível	 obter‐se	 esta	 taxa	 de	

enriquecimento	em	virtude	de	contarmos	com	uma	bióloga	experiente	trabalhando	

conjuntamente	 com	 uma	 equipe	 cirúrgica	 treinada,	 aliadas	 à	 disponibilidade	 de	

uma	grande	quantidade	de	materiais	e	equipamentos	na	sala	de	cirurgia.	

Não	existe	consenso	de	que	idade,	sexo	e	índice	de	massa	corporal	tenham	

algum	impacto	sobre	o	rendimento	celular,	entretanto,	de	maneira	consensual,	as	

regiões	 infra‐umbilical	 do	 abdome,	 internas	 das	 coxas	 e	 joelhos	 apresentam	

maiores	rendimentos	no	número	de	células	presentes	na	FVE	quando	comparadas	

aos	flancos,	porção	supra‐umbilical	do	abdome	e	região	trocanteriana(73,80)	e	estes	

dados	embasaram	o	nosso	estudo.	

Os	 resultados	 de	 imunofenotipagens	 encontrados	 na	 literatura	 divergem	

muito	devido	ao	momento	em	que	este	teste	é	realizado.	Poucos	autores	realizaram	

a	 identificação	 do	 imunofenótipo	 celular	 na	 FVE	 fresca,	 sendo	 que	 a	 maioria	 o	

realizou	após	3,	7	e	10	dias	de	cultivo	quando	ocorre	a	confluência	celular(75,147).		

Os	 nossos	 resultados	de	 imunofenotipagem	demostraram	que	 as	 expressões	dos	

marcadores	 celulares	 variaram	 muito	 entre	 as	 pacientes	 de	 ambos	 os	 grupos,	

entretanto	foram	semelhantes	aos	resultados	obtidos	por	Yoshimura	et	al.(76,84).		

Um	dado	novo	encontrado	em	nosso	estudo	foi	a	identificação	da	correlação	

entre	a	persistência	volumétrica	e	a	expressão	do	marcador	CD90,	considerado	um	

típico	marcador	mesenquimal(75).	 Desta	 forma,	 analisando	 as	 imunofenotipagens	

de	todas	as	pacientes	de	ambos	os	grupos,	foi	possível	identificar	através	da	análise	

do	 coeficiente	 de	 Pearson,	 que	 as	 maiores	 persistências	 volumétricas	 estavam	
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acompanhadas	por	uma	maior	expressão	de	CD90.	Outra	informação	proveniente	

da	análise	dos	 imunofenótipos	é	que	as	pacientes	do	GT	expressaram	mais	CD90	

que	as	do	GC,	o	que	resultou	em	uma	maior	persistência	volumétrica	no	GT,	ainda	

que	sem	significância	estatística	na	análise	comparativa.	Isto	sinaliza	que	uma	taxa	

de	 enriquecimento	 maior	 que	 a	 2:1	 poderá	 alcançar	 diferença	 estatisticamente	

significante,	 considerando	 que	 estudos	 prévios	 realizados	 em	 humanos,	 que	

demonstraram	maiores	persistências	volumétricas	com	diferença	estatisticamente	

significativa,	 ou	 empregaram	 a	 técnica	 CAL(67)	 ou	 realizaram	 enriquecimentos	

suprafisiológicos(86)	com	células	expandidas	em	cultura.	Entretanto,	faz‐se	necessário	

mencionar	 que,	 em	 ambos	 os	 estudos,	 os	 leitos	 receptores	 eram	 livres	 de	

radioterapia	e	fibrose.		

A	análise	das	respostas	da	ferramenta	“Questionário	de	Satisfação”	mostrou	

que	 a	 reconstrução	mamária	 é	 fundamental	 para	 o	 processo	 de	 recuperação	 da	

imagem	 corporal	 e	 da	 autoestima(148)	 e	 esta	 informação	 ficou	 evidente	 quando,	

considerando	 os	 dois	 grupos,	 100%	 das	 pacientes	 escolheriam	 realizar	 a	

reconstrução	 mamária	 e	 confirmaram	 que	 receberam	 informações	 suficientes	

sobre	as	variantes	dos	enxertos	de	gordura	do	presente	estudo,	assim	como	90%	

escolheriam,	 se	 necessário,	 realizar	 o	 enxerto	 de	 gordura	 para	 melhorar	 o	

resultado	da	reconstrução	mamária.		

As	pacientes	do	GC	apresentaram	maior	 tendência	de	estar	satisfeitas	que	

as	 pacientes	 do	 GT	 e	 a	 explicação	 para	 este	 evento	 é	 a	 ocorrência	 de	

esteatonecrose	 no	 GT.	 Achado	 semelhante	 foi	 encontrado	 por	 Dutra	 et	 al.,	 onde	

pacientes	que	tiveram	complicações	com	a	reconstrução	imediata	de	suas	mamas	

apresentaram	 menores	 taxas	 de	 satisfação(24).	 A	 ocorrência	 de	 esteatonecrose	
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notadamente	causou	angústia	nas	pacientes,	devido	à	possibilidade	de	se	tratar	de	

recidiva	tumoral	e	que,	inexoravelmente,	levou	à	realização	de	biópsias	em	3	de	4	

pacientes	com	este	diagnóstico.	Os	exames	anatomopatológicos	destas	3	pacientes	

confirmaram	 a	 suspeita	 clínica	 e	 mostraram	 se	 tratar	 de	 esteatonecrose.	

A		apresentação	 clínica	 das	 esteatonecroses	 é	 muito	 característica	 e	 familiar	 ao	

cirurgião	 plástico	 que	 realiza	 e	 convive	 com	 os	 enxertos	 de	 gordura	 em	

reconstrução	 mamária,	 entretanto	 este	 evento	 aos	 olhos	 do	 mastologista	 e	 do	

oncologista,	que	acompanham	estas	pacientes,	é	visto	como	uma	possível	recidiva	

tumoral.	 Doren	 et	 al.	 propuseram	 um	 algoritmo	 para	 a	 avaliação	 e	 conduta	 de	

nodulações	que	surgem	após	a	enxertia	de	gordura	em	mamas(16).	Se	por	um	lado	a	

aplicação	 deste	 algoritmo	 poderia	 ter	 evitado	 estas	 biópsias,	 por	 outro	 permitiu	

que	 uma	 paciente	 permanecesse	 em	 acompanhamento	 ambulatorial	 com	 exame	

clínico	de	rotina	sem	a	necessidade	de	punção	ou	biópsia.	

O	GT	deste	estudo	teve	uma	alta	incidência	de	esteatonecrose,	a	maior	entre	

as	principais	séries	já	publicadas(8,15,98‐100,112,149‐151),	mas	é	importante	lembrar	que,	

curiosamente,	apenas	as	pacientes	do	GT	submetidas	à	radioterapia	apresentaram	

necrose	gordurosa.	Por	outro	lado,	o	GC	não	apresentou	tal	evento,	o	que	também	

não	é	comum,	considerando	que	 todas	as	publicações	sobre	enxertos	de	gordura	

em	 reconstrução	 mamária	 apresentaram	 esta	 complicação	 mesmo	 quando	 o	

volume	 médio	 enxertado	 foi	 baixo.	 Entretanto,	 a	 ocorrência	 nula	 de	 necrose	

gordurosa	no	GC	faz	a	ocorrência	do	GT	se	tornar	mais	evidente.		

A	possível	explicação	para	esta	alta	ocorrência	de	necrose	gordurosa	envolve,	

em	 parte,	 a	 biologia	 dos	 enxertos	 de	 gordura	 em	 um	 “leito	 receptor	 favorável”.	

Após	a	obtenção	e	processamento	do	tecido	adiposo,	até	que	se	realize	a	enxertia	
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propriamente	dita,	os	adipócitos	são	submetidos	ao	trauma	cirúrgico	e	à	hipóxia.	

Após	a	enxertia,	até	que	ocorra	a	revascularização	do	tecido	enxertado	–	o	que	se	

dá	entre	o	3º	e	o	4º	dias(152)	–	as	células	recebem	oxigênio	e	nutrientes	através	da	

embebição	 plasmática.	 Os	 adipócitos	 são	 pouco	 resistentes	 a	 este	 processo	 e	

muitos	adipócitos	maduros	necrosam.	Entretanto,	já	foi	comprovado	que	as	CTDG	

são	mais	resilientes	que	os	adipócitos	e	podem	sobreviver	tanto	ao	trauma	cirúrgico	

quanto	 ao	 período	 de	 hipóxia	 que	 ocorre	 até	 o	 início	 da	 revascularização(153).	

Em	média,	 as	CTDG	podem	suportar	 concentrações	de	oxigênio	da	ordem	de	1%	

por	até	72	horas(153).	Desta	forma,	quando	levamos	em	conta	um	leito	receptor	que	

apresenta	 fibrose	decorrente	das	manipulações	cirúrgicas,	somado	aos	efeitos	da	

radioterapia,	entendemos	que	mesmo	as	CTDG	não	puderam	sobreviver,	em	parte,	

neste	leito	receptor	hostil	e	necrosaram	também.		

Outra	 possibilidade	que	pode	 se	 somar	 à	 teoria	 do	 “leito	 receptor	hostil”,	

com	muita	fibrose,	é	a	possibilidade	de	sinalização	pela	matriz	extracelular	do	leito	

receptor	para	que	ocorra	uma	diferenciação	das	CTDG	em	miofibroblastos.	Evento	

semelhante	a	este	foi	observado	por	Yoshimura	et	al.	em	enxertos	de	gordura	do	

tipo	CAL	para	aumento	primário	de	mamas.	Naquele	estudo,	os	autores	injetaram	

as	 CTDG	 suspensas	 em	 solução	 salina,	 separadamente	 dos	 adipócitos,	 no	 tecido	

celular	 subcutâneo	e	 acabaram	por	obter	 focos	pequenos	e	 isolados	de	 fibrose	e	

que	denominaram	de	“fibrogênese	ectópica”(154).	Assim,	supomos	que,	nas	áreas	de	

esteatonecrose,	 além	 de	 ocorrer	 necrose	 de	 adipócitos	 e	 das	 CTDG,	 pôde	 ter	

ocorrido	 uma	 sinalização	 da	 matriz	 extracelular	 do	 leito	 receptor	 para	 que	

algumas	 CTDG	 periféricas	 à	 necrose	 gordurosa	 pudessem	 se	 diferenciar	 em	

miofibroblastos	 e	 secretar	 colágeno	 e	 formar	 os	 pequenos	 focos	 de	 necrose	
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gordurosa	 observados.	 Ainda	 que	 a	 incidência	 de	 necrose	 gordurosa	 tenha	 sido	

maior	no	GT,	não	houve	diferença	estatisticamente	significativa	entre	os	grupos.	À	

luz	destes	resultados,	especulamos	que	pacientes	submetidas	à	radioterapia	como	

parte	integrante	do	tratamento	oncológico	e,	portanto,	previamente	à	enxertia	de	

gordura;	 podem	não	 ser	 candidatas	 a	 receber	 enxertos	 de	 gordura	 enriquecidos	

com	as	células	presentes	na	FVE,	ao	menos,	nesta	proporção.	

O	impacto	da	radioterapia	sobre	o	leito	receptor	e	consequentemente	sobre	

a	 integração	 dos	 enxertos	 de	 gordura	 é	 controversa(16,99),	 ainda	 que	 exista	 um	

número	maior	de	artigos	que	mostram	que	as	pacientes	submetidas	à	radioterapia	

necessitaram	de	um	número	maior	de	enxertos	de	gordura,	assim	como	um	maior	

volume	 para	 se	 obter	 o	 resultado	 desejado(15,134,135).	 Rigotti	 et	 al.	 mostraram	 os	

efeitos	 danosos	 da	 radioterapia	 sobre	 os	 tecidos	 do	 tórax	 em	 pacientes	

mastectomizadas	 e,	 posteriormente,	 os	 efeitos	 benéficos	 cicatriciais	 que	 o	 tecido	

adiposo	enxertado	promoveu,	basicamente	melhorando	a	microcirculação	local(9).	

Tais	 efeitos	 são	 mediados	 tanto	 pela	 diferenciação	 das	 CTDG	 em	 células	

endoteliais(155)	 como	 pela	 secreção	 de	 fatores	 pró‐angiogênicos(156)	 e	 anti‐

apoptóticos(157).		Longo	et	al.	e	Khouri	et	al.	demonstraram,	em	diferentes	estudos,	

que	 pacientes	 submetidas	 à	 radioterapia	 necessitaram	 de	 um	maior	 número	 de	

enxertos	 que	 as	 pacientes	 controles	 para	 se	 alcançar	 o	 efeito	 desejado(134,135).	

Outros	 autores	publicaram	achados	 sobre	os	 efeitos	benéficos	promovidos	pelos	

enxertos	de	gordura	em	tecidos	irradiados(57),	sobre	a	remodelagem	cicatricial	(55),	

a	 cicatrização	 de	 úlceras	 em	 membros	 inferiores(130),	 fístulas	 reto‐vaginais	 e	

fístulas	perianais(64‐66).		
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Neste	estudo,	em	virtude	do	pequeno	número	de	participantes	em	ambos	os	

grupos,	não	foi	possível	realizar	cálculos	estatísticos	(dentro	dos	grupos	e	entre	os	

grupos)	para	analisar	o	impacto	da	radioterapia	sobre	a	persistência	volumétrica	

e,	mais,	 este	 estudo	 avaliou,	 de	maneira	 comparativa,	 a	 persistência	 volumétrica	

após	uma	única	sessão	de	enxerto	de	gordura.	

Os	resultados	provenientes	das	avaliações	por	cirurgiões	plásticos	mostraram	

que,	apesar	de	não	concordarem	entre	si	com	os	resultados	proporcionados	pelos	

enxertos	 de	 gordura,	 as	 notas	 finais	 atribuídas	 por	 eles	 foram	 iguais	 nos	 dois	

grupos.	 Isto	 reflete	 o	 benefício	 e	 a	 importância	 dos	 enxertos	 de	 gordura	 na	

reconstrução	 mamária	 secundária	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 mostra	 que	 diferentes	

experiências	 e	 vivências	 com	 a	 reconstrução	 mamária	 produziram	 análises	

díspares.	Como	as	avaliações	foram	realizadas	de	maneira	cegada	não	foi	possível	

estabelecer	qualquer	correlação	entre	experiência	com	reconstrução	mamária	e	a	

nota	de	cada	avaliador.				

No	 nosso	 entender,	 as	 perspectivas	 futuras	 para	 os	 enxertos	 de	 gordura	

envolvem	uma	combinação	de	condicionamento	do	leito	receptor(14,93,134)	de	modo	

a	melhorar	as	condições	fisiológicas	locais	dos	leitos	considerados	"hostis"	e	"não‐

hostis",	 ampliando	 a	 capacidade	 da	 relação	 enxerto‐leito	 receptor(130,132).	 Nos	

enxertos	de	gordura,	a	suplementação	com	as	células	da	FVE	será,	pelo	menos	por	

enquanto,	uma	tática	necessária	considerando	que	a	participação	dos	precursores	

adipocitários	e	endoteliais	é	muito	importante	na	manutenção	do	volume	final	do	

enxerto,	 tanto	 por	 participação	 direta	 das	 células(51,73,153)	 como	 pela	 ação	

parácrina(73,157)	que	exercem	no	microambiente	existente	na	 interface	das	células	

do	enxerto	com	as	células	do	leito	receptor.	
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7		 Conclusões	

Pode‐se	 concluir	 a	 partir	 dos	 dados	 produzidos	 por	 este	 estudo	 que	 a	

realização	 de	 enriquecimento	 dos	 enxertos	 de	 gordura,	 na	 proporção	 2:1,	 em	

tempo	 real,	 na	 sala	 de	 cirurgia,	 não	 produziu	 maior	 persistência	 volumétrica	

quando	comparado	aos	enxertos	não	enriquecidos.			

A	 realização	 da	 imunofenotipagem	 demonstrou	 haver	 uma	 correlação	

positiva	 entre	 a	 expressão	 do	 marcador	 CD90,	 pelas	 células	 da	 FVE,	 e	 a	

persistência	volumétrica,	tornando‐o	um	preditor	deste	desfecho.		

A	 principal	 complicação	 dos	 enxertos	 de	 gordura	 deste	 estudo	 foi	 a	

esteatonecrose,	cuja	incidência	foi	igual	nos	dois	grupos.	
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8		 Anexos	

Anexo	A	 –	Tabela	de	autores	que	publicaram	 sobre	enxertos	de	

gordura	após	o	advento	da	lipoaspiração	
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Anexo	B	‐	Termo	de	Consentimento	Livre	e	Esclarecido	(TCLE)	

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1. NOME: .................................................................... ...........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ......................................................................... Nº ................... APTO: ........... 
BAIRRO:  ...................................................................... CIDADE  ....................................... 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) .............................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .....................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ......................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................... Nº ............ APTO: ........... 
BAIRRO: ........................................................... CIDADE: ................................................... 
CEP: ........................................ TELEFONE: DDD (............)................................................ 

____________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  O IMPACTO DA IMUNOFENOTIPAGEM DAS CELULAS-
TRONCO MESENQUIMAIS PRESENTES NA FRAÇAO VASCULO-ESTROMAL DO TECIDO ADIPOSO
NA LIPOENXERTIA AUTÓLOGA EM PACIENTES SUBMETIDAS A REFINAMENTOS DE
RECONSTRUÇÃO MAMARIA.

2. PESQUISADOR : LUIZ ALEXANDRE LORICO TISSIANI

CARGO/FUNÇÃO: MEDICO CIR PLASTICO-INSCRIÇÃO CREMESP Nº  80775/SP

   UNIDADE DO HCFMUSP: ................................................................. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:

RISCO MÍNIMO □ RISCO MÉDIO □

RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □

 4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 10 MESES 

1 – essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 
estudo, que visa analisar as células-tronco mesenquimais adicionadas ao enxerto de 
gordura que será realizado em sua cirurgia e analisar o tamanho final da mama que foi 
corrigida com este enxerto;  
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2 – será removida gordura do seu abdome, flanco ou culote e parte da gordura será 
utilizada para se obter as células-tronco. As células-tronco serão adicionadas ao 
enxerto de gordura antes deste ser colocado na sua mama. Uma amostra desta 
gordura misturada com as células-tronco será enviada ao laboratório para estudo;  

3 – uma vez no laboratório, as células serão contadas e alguns testes serão 
realizados; 

4 – os desconfortos desta cirurgia são os mesmos de uma lipoaspiração (dor, rouxidão 
e possível formigamento) e são transitórios;  

5 – o possível benefício desta cirurgia é uma melhorar a pega do enxerto de gordura e 
consequente melhor resultado estético; 

6 – em casos selecionados o enxerto de gordura poderá ser substituído por uma 
prótese de silicone e isto será discutido com você antes de sua decisão; 

7 – em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o 
Dr. Luiz Alexandre Lorico Tissiani que pode ser encontrado no endereço Av. Celso 
Garcia 4815, 1o andar (Ambulatório de Reconstrução Mamária) e no telefone 11-
21146040. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –Av. Dr. Arnaldo, 455 – 
Instituto Oscar Freire – 1º andar– tel: 3061-8004, FAX: 3061-8004– E-mail: 
cep.fmusp@hcnet.usp.br 

8 – lhe é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição; 

09 – as informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente; 

10 – você tem o direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais da 
pesquisa a qualquer momento; 

11 – não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 

12 - os dados obtidos serão utilizados única e exclusivamente nesta pesquisa e serão 
divulgados em publicação para conhecimento da comunidade científica; 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo ” O IMPACTO DA IMUNOFENOTIPAGEM DAS 

CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS PRESENTES NA FRAÇÃO VÁSCULO-ESTROMAL DO TECIDO 
ADIPOSO NA LIPOENXERTIA AUTÓLOGA EM PACIENTES SUBMETIDAS A REFINAMENTOS DE 

RECONSTRUÇÃO MAMARIA”. 

Eu discuti com o Dr. Luiz Alexandre Lorico Tissiani sobre a minha decisão em 
participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
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confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /       

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /       

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /       
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Anexo	C	–	Ficha	de	coleta	de	dados	
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Anexo	D	–	Diagrama	

DATA:____/____/____	
PACIENTE:_____________________	

TIPO	DE	RECONSTRUÇÃO:_________________	
MAMA:___________	

Q‐SUPERO	
LATERAL	

Q‐SUPERO	
MEDIAL	

Q‐	INFERO	
MEDIAL	

Q‐INFERO	
LATERAL	
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Anexo	E	‐		“Questionário	de	Satisfação”		

ADAPTAÇÃO	DAS	PERGUNTAS	DE	ALDERMAN	PARA	SATISFAÇÃO	DO	
ENXERTO	DE	GORDURA	EM	REFINAMENTOS	DE	RECONSTRUÇÃO	MAMÁRIA	

1) Com	o	conhecimento	que	você	tem	hoje,	você	certamente	escolheria	fazer	a
reconstrução	da	sua	mama?
(			)SIM					(			)NAO

2) Com	o	conhecimento	que	você	tem	hoje,	você	certamente	escolheria	se
submeter	ao	procedimento	de	enxerto	de	gordura	para	melhorar	o
resultado	de	sua	reconstrução	mamaria?
(			)	SIM						(			)NAO

3) De	uma	maneira	geral,	você	está	satisfeita	com	o	resultado	do	enxerto	de
gordura	em	sua	mama	reconstruída?
(			)SIM					(			)NAO

4) Você	recomendaria	o	enxerto	de	gordura	para	uma	amiga	que	está
buscando	melhorar	o	resultado	de	sua	reconstrução	mamária?
(			)SIM					(			)NAO

5) Você	tem	o	sentimento	de	que	recebeu	informações	suficientes	a	respeito
do	enxerto	de	gordura	que	lhe	permitiu	tomar	a	decisão	de	fazer	a	cirurgia
de	refinamento	de	sua	reconstrução	mamária?
(			)SIM					(			)NAO

6) Considerando	o	enxerto	de	gordura	e	o	atual	resultado,	que	nota	você	daria
para	a	sua	reconstrução	mamária	(faça	um	círculo	na	nota	abaixo)?

1								2								3								4								5								6								7								8									9								10	

7) Considerando	o	enxerto	de	gordura,	demonstre	o	grau	de	satisfação		com	o
resultado	atual	de	sua	reconstrução	mamária,	selecionando	uma	das	figuras
abaixo:

MUITO																	 				NEM		SATISFEITA 	MUITO	
			INSATISFEITA									INSATISFEITA						NEM	INSATISFEITA								SATISFEITA														SATISFEITA	
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Anexo	F	–	Ficha	de	Avaliação	de	Resultados	por	Cirurgiões	Plásticos	
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Anexo	G	–	Dados	Gerais	da	Tese		
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Anexo	H	–	Painel	da	Contagem	Celular		
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Anexo	I	‐		Tempo	de	seguimento,	em	meses,	entre	a	mastectomia	e	

o enxerto	 e	 entre	 o	 enxerto	 e	 a	 última	 consulta	 em	 ambos	 os

grupos	(GT	e	GC)	

DA MASTECTOMIA AO DO ENXERTO À ULTIMA TEMPO DECORRIDO 
ENXERTO  CONSULTA TOTAL 

GRUPO TRONCO ‐ GT
1  44  49 93 
2  45  45 90 
3  38  38 76 
4  43  38 81 
5  30  37 67 
6  58  37 95 
7  36  34 70 
8  49  33 82 
9  48  33 81 
10  240  30 270 
11  49  20 69 

MÉDIA  61,8  35,8 97,6 
5 anos e 2 meses  3 anos 8 anos e 2 meses 

GRUPO CONTROLE ‐ GC
1  38  30 68 
2  37  23 60 
3  87  21 108 
4  198  15 213 
5  29  13 42 
6  99  12 111 
7  68  8 76 
8  32  8 40 

MÉDIA  73,5  16,3 89,7 
6 anos e 1 mês  1 ano e 4 meses 7 anos e 5 meses 
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Anexo	J	–	Painel	da	Imunofenotipagem		
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Anexo	K	‐		Distribuição	das	respostas	das	pacientes	dos	GT	e	GC	ao	

“Questionário	de	Satisfação”	

	
	

  tronco (n=11) controle (n=8) Total (n=19) p 

pergunta 11   

sim   11 100,0% 8 100,0% 19 100,0% - 

não   - - - - - - 

pergunta 22   

sim   10 90,9% 7 87,5% 17 89,5% >0,999c

não   1 9,1% 1 12,5% 2 10,5% 

pergunta 33   

sim   8 72,7% 7 87,5% 15 78,9% 0,603c 

não   3 27,3% 1 12,5% 4 21,1% 

pergunta 44   

sim   10 90,9% 6 75,0% 16 84,2% 0,546c 

não   1 9,1% 2 25,0% 3 15,8% 

pergunta 55   

sim   11 100,0% 8 100,0% 19 100,0% - 

não   - - - - - - 

pergunta 66   

5   1 9,1% - - 1 5,3% 0,075b 

8   3 27,3% 1 12,5% 4 21,1% 

9   3 27,3% - - 3 15,8% 

10   4 36,4% 7 87,5% 11 57,9% 

pergunta 77   

muita insatisfeita   - - - - - - 0,520c 

insatisfeita   - - 1 12,5% 1 5,3% 

nem insatisfeita, nem satisfeita   2 18,2% - - 2 10,5% 

satisfeita   4 36,4% 2 25,0% 6 31,6% 

muito satisfeita   5 45,5% 5 62,5% 10 52,6% 
1Com o conhecimento que você tem hoje, você certamente escolheria fazer a reconstrução da sua mama? 
2Com o conhecimento que você tem hoje, você certamente escolheria se submeter ao procedimento de enxerto de 
gordura para melhorar o resultado de sua reconstrução mamária? 
3De uma maneira geral, você está satisfeita com o resultado do enxerto de gordura em sua mama reconstruída? 
4Você recomendaria o enxerto de gordura para uma amiga que está buscando melhorar o resultado de sua 
reconstrução mamária? 
5Você tem o sentimento de que recebeu informações suficientes a respeito do enxerto de gordura que lhe permitiu 
tomar a decisão de fazer a cirurgia de refinamento de sua reconstrução mamária? 
6Considerando o enxerto de gordura e o atual resultado, que nota de zero a dez você daria para a sua reconstrução 
mamária? 
7Considerando o enxerto de gordura, demonstre o grau de satisfação com o resultado atual de sua reconstrução 
mamária 
bMann‐Whitney,	cExato	de	Fisher	ou	sua	extensão	
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Anexo	L	–		Tabela	da	distribuição	da	concordância	e	o	coeficiente	

de	 concordância	 Kappa	 entre	 pares	 de	 avaliadores	 para	 as	

pacientes	do	dois	grupos	

	
	

avaliadores concordância observada Kappa IC*(Kappa) 

tronco 1 x 2 0,639 0,302 -0,244 ; 0,848 

1 x 3 0,545 0,263 -0,258 ; 0,731 

1 x 4 0,545 0,068 -0,536 ; 0,671 

 1 x 5 0,545 0,154 -0,394 ; 0,702 

 2 x 3 0,455 0,029 -0,494 ; 0,553 

2 x 4 0,455 -0,320 -1,032 ; 0,392 

2 x 5 0,545 0,052 -0,562 ; 0,666 

 3 x 4 0,545 0,018 -0,618 ; 0,654 

 3 x 5 0,818 0,577 0,047 ; 1,107 

4 x 5 0,727 0,175 -0,621 ; 0,971 

controle 1 x 2 0,625 0,415 -0,109 ; 0,938 

1 x 3 0,500 0,200 -0,354 ; 0,754 

1 x 4 0,375 0,000 -0,537 ; 0,537 

 1 x 5 0,500 0,22 -0,321 ; 0,760 

 2 x 3 0,875 0,771 0,352 ; 1,190 

2 x 4 0,375 0,000 -0,537 ; 0,537 

2 x 5 0,375 0,000 -0,537 ; 0,537 

 3 x 4 0,375 0,000 -0,537 ; 0,537 

 3 x 5 0,375 -0,026 -0,576 ; 0,525 

4 x 5 0,625 0,000 -0,895 ; 0,895 

Total 1 x 2 0,632 0,373 0,003 ; 0,742 

1 x 3 0,526 0,223 -0,146 ; 0,591 

1 x 4 0,474 0,021 -0,397 ; 0,438 

 1 x 5 0,526 0,193 -0,189 ; 0,576 

 2 x 3 0,632 0,367 -0,006 ; 0,740 

2 x 4 0,421 -0,194 -0,652 ; 0,264 

2 x 5 0,474 0,059 -0,342 ; 0,461 

 3 x 4 0,474 -0,061 -0,514 ; 0,391 

 3 x 5 0,632 0,335 -0,057 ; 0,727 

4 x 5 0,684 0,042 -0,592 ; 0,676 

*intervalo com 95% de confiança para o Kappa 	
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Anexo	M	–	Autorização	da	Revista	Regenerative	Medicine	
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