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“A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. 

O homem que não tem os olhos abertos para o mistério passará pela 

vida sem nada ver.” 

           Albert Einstein, 1915.  
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Munhoz AM. Viabilidade anátomo-clínica da utilização dos vasos perfurantes 

do músculo peitoral maior como pedículo receptor na reconstrução mamária 

imediata e tardia com microcirurgia [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 171p. 

 
Na reconstrução mamária com microcirurgia, a qualidade dos vasos, a proximidade 

com a região torácica e a anatomia constante são fatores relevantes na escolha do 

pedículo receptor. Apesar da grande aplicação clínica, os vasos toracodorsais e 

torácicos internos apresentam restrições como a imprevisibilidade da qualidade nas 

reconstruções tardias, as alterações do contorno do tórax e a inviabilidade de uma 

eventual revascularização futura do miocárdio. Com o desenvolvimento dos 

retalhos vascularizados por vasos perfurantes e o maior treinamento dos cirurgiões, 

novas alternativas de pedículos foram desenvolvidas. A preservação da cartilagem 

costal e dos vasos torácicos internos, bem como a maior exposição do campo 

operatório são mencionados como vantagens do emprego dos vasos perfurantes do 

músculo peitoral maior como receptor. Apesar da anatomia dos vasos perfurantes 

ter sido previamente estudada, são imprecisas as informações sobre sua origem e 

distribuição no tórax. Ademais, são escassos os dados relacionados à sua 

incidência e utilização nas reconstruções imediatas e tardias. Na presente 

investigação foram incluídos dois estudos: anatômico e clínico. No estudo 

anatômico avaliou-se a origem, distribuição e dimensões dos vasos perfurantes em 

24 cadáveres frescos (48 regiões torácicas), por técnica de coloração e posterior 

dissecção. No estudo clínico analisou-se, 69 pacientes (77 reconstruções 

mamárias), sendo 46 imediatas e 31 tardias. Constatou-se no estudo anatômico 2,7 

vasos perfurantes por região torácica, destes, 93% apresentaram pequeno e médio 

calibre e concentração preferencial no segundo espaço intercostal. Os vasos e o 

pedículo perfurante revelaram comprimento médio de 2,4 cm (1,0 a 3,2 cm) e 3,6 

cm (2,1 a 4,5 cm), respectivamente. No estudo clínico, não foram observadas 

diferenças entre as pacientes submetidas à reconstrução imediata e tardia, quanto 

a idade (p=0,599), IMC (p=0,498), lateralidade da mama (p=0,671), hipertensão 

arterial sistêmica (p=0,732), diabetes (p>0,999) e tabagismo (0,828). Todavia, 

61,3% das pacientes submetidas à reconstrução tardia relataram radioterapia 

previamente à cirurgia (p<0,001). Nas reconstruções imediatas, em 93,5% dos 

casos os vasos perfurantes estavam presentes e, em 37,2%, foi possível realizar as 

anastomoses. Entre as causas de insucesso das anastomoses destacaram-se a 



lesão vascular durante a mastectomia (48,8%) e a desproporção de calibre dos 

vasos (13,9%). Nas reconstruções tardias, em 12,9% dos casos, os vasos 

perfurantes estavam presentes e em nenhum caso foi possível realizar as 

anastomoses. A incompatibilidade de calibre dos vasos e a má qualidade da 

estrutura vascular foram as razões para não os empregar como pedículo receptor. 

Não foram observadas diferenças estatísticas quanto à incidência de complicações 

gerais (p=0,548), perda parcial do retalho (p=0,494), perda total do retalho 

(p=0,644) e necrose da pele remanescente da mastectomia (p=0,193) nas 

pacientes submetidas à reconstrução com pedículo receptor perfurante e com os 

demais pedículos receptores. Os resultados permitiram-nos concluir que a maior 

concentração de vasos perfurantes no segundo espaço intercostal e a distância 

entre 0,5 e 3 cm do esterno constituem parâmetros anatômicos importantes no 

planejamento da técnica. É recomendável que nas reconstruções imediatas se faça 

o planejamento prévio com o mastologista com intuito de preservar os vasos 

perfurantes, enquanto que nas reconstruções tardias, a presença de cirurgia prévia 

e da radioterapia podem se relacionar à menor reprodutibilidade da técnica.  

 
Descritores: 1.Mamoplastia/reabilitação 2.Mama/cirurgia 3.Microcirurgia 4.Músculos 

peitorais/irrigação sangüínea 5.Músculos peitorais/anatomia & histologia 

6.Músculos peitorais/efeitos de radiação 7.Vasos sangüíneos/lesões 8. Vasos 

sangüíneos/anatomia & histologia 9.Vasos sangüíneos/efeitos de radiação 

10.Mastectomia 
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Munhoz AM. Viability of utilizing the pectoralis major perforator muscular 

vessels as a recipient pedicle in immediate and late breast reconstruction 

with microsurgery [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2006. 171p. 

 

In breast reconstruction with microsurgery, the proper selection of the recipient 

pedicle is a significant factor for success. The compatibility of caliber and the 

uniform anatomy are the chief relevant factors in the choice of recipient vessels. 

Regardless of their broad clinical application, the thoracodorsal and internal thoracic 

vessels demonstrate limitations such as the unpredictable quality of late 

reconstructions, the changes in thoracic contour and the impairment for future 

coronary bypass. The progress of microsurgical technique and the development of 

perforator flaps has led to new recipient pedicle alternatives. Thus, sparing of the 

costal cartilages and the internal thoracic vessels as well as the wide surgical 

exposure are the main advantages of using the pectoralis major perforator vessels 

as recipient pedicles.  Although the anatomy of the perforator vessels has been 

previously studied, the data about their origin and distribution is inexact. In addition, 

the data concerning their incidence and quality of immediate and late 

reconstructions are not available. In the present investigation, an anatomical and 

clinical study were performed. In the anatomical study, the origin, distribution and 

size of perforator vessels were evaluated in 24 fresh cadavers (48 thoracic regions) 

by staining technique and posterior dissection. The clinical study analyzed 69 

patients (77 reconstructions), 46 immediate and 31 late reconstructions. The 

anatomic study observed 2.7 perforator vessels per thoracic region, with 93% 

presenting small and medium caliber and major concentration in the second 

intercostal space. The vessels and the perforator pedicles demonstrated an average 

length of 2.4 cm (1.0 to 3.2 cm) and 3.6 cm (2.1 to 4.5 cm) respectively. In the 

clinical study, no differences were observed between the immediate and late 

reconstructions regarding age (p=0.599), BMI (p=0.498), breast side (p=0.671), 

hypertension (p=0.732), diabetes (p>0.999) and smoking (0.828). Nevertheless, 

61.3% of patients submitted to late reconstruction had radiotherapy prior to breast 

reconstruction (p<0.001). The perforator vessels were observed in 93.5% of the 

immediate reconstructions and vascular anastomosis was performed in 37.2%. 

Vascular injury during mastectomy (48.8%) and caliber compatibility (13.9%) were 



observed as the main causes of failure anastomosis. In late reconstructions, the 

perforator vessels were present in 12.9% and the anastomosis was impossible in all 

cases due to caliber differences and vascular quality. No statistical differences were 

observed regarding the incidence of general complications (p=0.548), partial loss 

(p=0.494), total loss (p=0.644) and mastectomy flap necrosis (p=0.193) in patients 

submitted to reconstruction with perforator vessels and the other recipient pedicles. 

The present study enabled us to conclude that the major concentration of perforator 

vessels in the second intercostal space and the distance between 0.5 and 3 cm from 

the sternal region represent an important anatomic parameter. In immediate 

reconstructions, a preoperative planning between the general and plastic surgeon is 

fundamental to preserve the main perforator vessels during the mastectomy. In late 

reconstructions the procedure was not demonstrable and some factors may be 

involved such as previous surgery and radiation therapy.   

 

Descriptors: 1.Mammaplasty/Reabilitation 2.Breast/surgery 3.Microsurgery 

4.Pectoralis muscles/blood vessels 5. Pectoralis muscles/anatomy & histhology 6. 

Pectoralis muscles/radiation effects 7.Blood vessels/lesions 8. Blood vessels/ 

anatomy & histhology 9. Blood vessels / radiation effects 10.Mastectomy 
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A reconstrução da mama nas deformidades congênitas e, sobretudo 

oncológicas foi um constante tópico de pesquisa e desafio à cirurgia plástica 

no último século. O desenvolvimento de novos procedimentos, associado ao 

aprimoramento técnico, possibilitou a reparação de várias afecções com 

resultados satisfatórios, do ponto de vista estético e funcional.  

De acordo com as características da mama a ser reparada, as 

principais técnicas disponíveis se restringiam aos retalhos cutâneos 

tubulares (Gilles, 1920; Millard, 1976), abdominais (Drever, 1977) e ao 

retalho músculo-cutâneo do grande dorsal (Bostwick et al., 1978). Apesar de 

alguns procedimentos se apresentarem reprodutíveis, a escassez de volume 

e a extensão cutânea limitada tornavam as reconstruções insatisfatórias do 

ponto de vista estético (Uroskie; Colen, 2004; Munhoz; Ferreira, 2005a). 

O desenvolvimento dos retalhos músculo-cutâneos propiciou melhores 

alternativas de tratamento frente aos retalhos cutâneos (Hueston; 

McConchie, 1968; McCraw; Dibbel 1977, McCraw et al., 1979; Mathes; 

Eshima, 1990). Além disso, a introdução da microcirurgia e a melhor 

compreensão da anatomia vascular cutânea acrescentaram novos subsídios 

técnicos ao arsenal do cirurgião plástico. A manipulação cirúrgica de 

estruturas de menor calibre e a transferência de tecidos à distância, por meio 

de anastomoses vasculares, redundaram em maior número de opções de 

áreas doadoras e de tecidos com melhor qualidade frente às técnicas 

tradicionais (Jacobsen; Suarez, 1960; Buncke; Schulz, 1965; Daniel; Taylor, 

1973; Harii et al., 1974a; Ferreira et al., 1975; Besteiro et al., 1994).  
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A aplicação pioneira do primeiro retalho microcirúrgico na reparação da 

mama por Fugino et al. em 1976 e a introdução do retalho transverso do 

músculo reto do abdome (TRAM) por Holmström (1979) trouxeram 

expressiva contribuição ao âmbito da reparação mamária.  

Ainda que inicialmente descrito na forma livre, o retalho TRAM teve sua 

maior aplicação na forma pediculada, a partir da descrição inicial de 

Hartrampf et al. (1982). Todavia, no final da década 80 surgiram 

questionamentos no tocante à ressecção do músculo reto do abdome e suas 

conseqüências na dinâmica da parede do abdome (Grotting al., 1989; 

Koshima; Soeda, 1989; Le Jour; Dome, 1991; Kroll; Marchi, 1992; 

Schusterman et al., 1992; Elliot et al., 1993; Feller, 1994; Mizgala et al., 

1994; Suominen et al., 1996; Edsander-Nord et al., 1998; Munhoz; Ferreira, 

2000; Munhoz et al., 2002; Craige et al., 2003; Gill et al., 2004). 

Com a introdução do conceito de angiossomo por Taylor e Palmer 

(1987) e a descrição do retalho vascularizado pelo ramo perfurante da 

artéria epigástrica inferior (DIEP) por Koshima e Soeda (1989), surgiu nova 

opção terapêutica decorrente da completa preservação muscular. Dessa 

maneira, criou-se a possibilidade de transferência de regiões semelhantes 

de pele e de panículo adiposo correspondentes aos retalhos TRAM, sem as 

desvantagens inerentes à ressecção muscular (Koshima; Soeda, 1989; 

Koshima et al., 1992; Blondeel, 1997; Hamdi et al., 1999; Blondeel et al., 

1999a; Munhoz et al., 2001; Ishida et al., 2003; Craigie et al., 2003; Munhoz 

et al., 2003a; Munhoz et al., 2004a; Gill et al., 2004; Munhoz et al., 2005b). 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Edsander%2DNord+A%22%5BAuthor%5D
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Apesar dos benefícios funcionais advindos do emprego dos retalhos 

microcirúrgicos, a técnica apresentava limitações, como a complexidade do 

procedimento e, sobretudo a necessidade de pedículos receptores 

adequados (Holmström, 1979; Grotting et al., 1989; Carramaschi et al., 1992; 

Elliot et al., 1993; Schusterman et al., 1992; Munhoz; Ferreira, 2000; Munhoz 

et al., 2004b; Temple et al., 2005).  

A partir da década 90, constantes questionamentos sobre a 

importância dos vasos receptores começaram a surgir no âmbito da 

reconstrução mamária com microcirurgia. Inicialmente, se baseavam em 

observações clínicas intra-operatórias e nas características inerentes à cada 

pedículo. Ademais, a menção de critérios técnicos na escolha do pedículo 

receptor era freqüentemente discutida nestas séries iniciais (Grotting et al., 

1989; Pennington; Hassall, 1991; Ninkovic et al., 1995; Banic et al., 1995; 

Evans et al., 1995; Arnez et al., 1995; Dupin et al., 1996; Clark et al., 1997; 

Majumder; Batchelor, 1999; Serletti et al., 1999; Vath et al., 2002; Moran et 

al., 2003; Kompatscher et al., 2004; Munhoz et al., 2004b; Nahabedian et al., 

2004b; Temple et al., 2005). 

A proximidade com a região a ser reconstruída, a compatibilidade do 

calibre e a anatomia constante são os principais fatores relevantes no 

processo de escolha do pedículo receptor (Lidman; Daniel, 1981; Serletti et 

al., 1999; Vath et al., 2002; Munhoz et al., 2002; Moran et al., 2003; 

Kompatscher et al., 2004; Nahabedian et al., 2004b; Munhoz et al., 2004b). 

Ainda, a maior facilidade técnica na dissecção e exposição vascular para a 

realização das anastomoses, e a ausência dos efeitos locais da radioterapia 
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também são citados como critérios importantes para a seleção do tipo de 

técnica (Grotting et al., 1989; Feller et al., 1990; Pennington; Hassall, 1991; 

Ninkovic et al., 1995; Banic et al., 1995; Evans et al., 1995; Arnez et al., 

1995; Dupin et al., 1996; Clark et al., 1997; Majumder; Batchelor, 1999; Vath 

et al., 2002; Nahabedian et al., 2004b; Munhoz et al., 2004b; Temple et al., 

2005). 

Apesar da existência de inúmeros pedículos vasculares na região 

torácica, poucos são os vasos que apresentam características necessárias 

para a anastomose com os retalhos empregados na reconstrução da mama 

(Ninkovic et al., 1995; Nahabedian et al., 2004b; Munhoz; Ferreira, 2005a).  

Na região axilar pode-se mencionar os vasos axilares (Serafin et al., 

1978; Holmström, 1979), subescapulares (Arnez et al., 1988), toracodorsais 

(Serafin et al., 1978; Arnez et al., 1991; Schusterman et al., 1992; Robb, 

1998; Nieminen et al., 1999; DeBono et al., 2002) e circunflexos da escápula 

(Arnez et al., 1991; Nieminen et al., 1999; Lantieri et al., 1999). Na região 

torácica lateral, os vasos toracoacromiais (Fugino et al., 1976; Kompatscher 

et al., 2004) e, na região medial, os vasos torácicos internos (Harashina et 

al., 1980; Shaw, 1983; Grotting et al., 1989; Pennington; Hassall, 1991; 

Ninkovic et al., 1995; Banic et al., 1995; Arnez et al., 1995; Dupin et al., 

1996; Clark et al., 1997; Majumder; Batchelor, 1999). 

Entre os vasos receptores habitualmente utilizados e que apresentam 

características técnicas favoráveis para a reconstrução, merecem destaque 

os da região axilar, representados principalmente pelos vasos toracodorsais 

e os da região medial do tórax, identificados pelos vasos torácicos internos.  
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Descritos inicialmente por Serafin et al. (1978), os vasos toracodorsais 

apresentaram sua maior aplicação na reconstrução mamária imediata, em 

face da maior compatibilidade do calibre dos vasos e a melhor exposição 

cirúrgica, uma vez que se localizam na região da linfadenectomia axilar. Nas 

reconstruções tardias, a presença de fibrose local e os efeitos deletérios 

advindos da radioterapia constituem as principais limitações para a sua 

aplicação (Feller et al., 1990; Arnez et al., 1991; Schusterman et al., 1992; 

Schusterman et al., 1994; Robb, 1998; Nieminen et al., 1999; DeBono et al., 

2002; Temple et al., 2005).  

Propostos por Harashina et al. (1980), os vasos torácicos internos 

foram descritos como importante opção de pedículo receptor. A posição 

anatômica favorável, decorrente da maior proximidade com a mama e a 

qualidade vascular, sobretudo nas reconstruções tardias, são citadas como 

principais benefícios (Grotting et al., 1989; Ninkovic et al., 1995; Banic et al., 

1995; Arnez et al., 1995; Dupin et al., 1996; Clark et al., 1997; Majumder; 

Batchelor, 1999; Vath et al., 2002). Apesar destas características, sua 

utilização apresenta limitações como a necessidade de ressecção da 

cartilagem costal, as alterações de contorno da parede torácica e a 

inviabilidade de sua utilização em eventual futura revascularização do 

miocárdio (Grotting et al., 1989; Ninkovic et al., 1995; Banic et al., 1995; 

Arnez et al., 1995; Canver, 1995; Dupin et al., 1996; Clark et al., 1997; 

Majumder; Batchelor, 1999; Vath et al., 2002; Munhoz et al., 2004b; 

Nahabedian, 2004a). 
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Não obstante a região torácica exibir rica rede vascular, são escassas 

as alternativas que apresentam as características compatíveis para a 

anastomose com os retalhos microcirúrgicos. Com o maior desenvolvimento 

dos retalhos vascularizados por vasos perfurantes e o aprimoramento 

técnico por parte dos cirurgiões, novas alternativas foram propostas 

avaliando-se os aspectos técnicos para a realização das anastomoses 

vasculares.  

Blondeel, no final da década de 90 (Blondeel, 1999b), descreveu a 

primeira utilização dos ramos perfurantes dos vasos torácicos internos como 

pedículo receptor; sua localização, na região medial do tórax, com posição 

semelhante e mais superficial à dos vasos torácicos internos, criou nova 

perspectiva para a reconstrução microcirúrgica. Ademais, a possibilidade de 

preservação da cartilagem costal e, portanto, menor morbidade introduziram 

os vasos perfurantes como opção de pedículo frente às técnicas já 

estabelecidas. 

A partir da descrição de Blondeel novas pesquisas foram realizadas 

avaliando a anatomia e a reprodutibilidade do emprego dos vasos 

perfurantes como pedículo receptor. A menor morbidade cirúrgica, a 

preservação dos vasos torácicos internos e a maior exposição para a 

realização das anastomoses foram freqüentemente mencionadas em séries 

clínicas iniciais (Guzzetti; Thione, 2001; Park et al., 2003; Munhoz et al., 

2003b; Haywood et al., 2003; Munhoz et al., 2004b; Hamdi et al. 2004).  

Apesar das vantagens relatadas em relação aos vasos torácicos 

internos e toracodorsais, o emprego dos vasos perfurantes não isentava o 
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aparecimento de limitações na experiência clínica (Blondeel, 1999b; 

Haywood et al., 2003; Park et al., 2003; Munhoz et al., 2003b; Munhoz et al., 

2004b; Hamdi et al., 2004; Rosson et al., 2005). A variabilidade anatômica, a 

maior exposição do pedículo vascular e, por conseguinte, o maior risco de 

lesão durante a cirurgia oncológica foram relatadas como desvantagens 

frente aos pedículos habituais. A ausência de dados anatômicos precisos e a 

pouca familiaridade do cirurgião com a técnica conferiram também restrições 

para o seu maior emprego na reconstrução mamária (Haywood et al., 2003; 

Munhoz et al., 2004b; Hamdi et al. 2004; Rosson et al., 2005). Ademais, 

informações clínicas em relação à incidência e qualidade dos vasos 

perfurantes nas reconstruções mamárias imediatas e tardias eram 

inexistentes e foram citadas como a principal limitação para a 

reprodutibilidade do procedimento (Blondeel, 1999b; Park et al., 2003; 

Munhoz et al., 2004b; Hamdi et al., 2004).  

Alguns estudos, no âmbito da anatomia básica e da cirurgia 

reconstrutora do segmento cefálico, avaliaram a anatomia dos vasos 

torácicos internos e ramos perfurantes cutâneos, interessando somente a 

vascularização de retalhos da região torácica, como os retalhos deltopeitoral 

medial e o peitoral maior (Vesalius, 1543; Testut; Latarget, 1902; Henle, 

1876; Krause 1879; Manchot, 1889; Bakamjian, 1965; Harii, 1974b; Daniel, 

1975; Gardner et al., 1975; Ariyan, 1979; Palmer; Taylor, 1986; Moloy; 

Gonzales, 1986; Kiyokawa et al., 1998; Sasaki et al., 2001; Rikimaru et al., 

2005).  
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Outros avaliaram, no campo da cirurgia cardiotorácica, a anatomia dos 

vasos torácicos internos, interessando o calibre arterial, os ramos ósseos e 

musculares e suas implicações na vascularização do esterno e na 

revascularização do miocárdio (Sick et al., 1974; Singh, 1981; Francel et al., 

1992; Lachman; Satyapal, 1998; Henríquez-Pino; Prates, 1992; Jesus; 

Acland, 1995; Jelicic et al., 1996; Pietrasik et al., 1999; Gupta et al., 2002). 

Todavia, informações detalhadas e especificamente relacionadas à 

anatomia dos vasos perfurantes do músculo peitoral maior e os dados 

relevantes para o seu emprego como pedículo receptor eram escassos até o 

surgimento das primeiras séries clínicas. Associado às descrições 

anatômicas, diversos autores relataram seus resultados, o que permitiu a 

obtenção de informações anatômicas e clínicas sobre os vasos torácicos 

internos e seus ramos perfurantes (Harashina et al., 1980; Shaw, 1983; 

Palmer; Taylor, 1986; Grotting et al., 1989; Pennington; Hassall, 1991; 

Ninkovic et al., 1995; Banic et al., 1995; Hefel et al., 1995; Arnez et al., 1995; 

Dupin et al., 1996; Feng, 1997; Clark et al., 1997; Majumder; Batchelor, 

1999). 

Embora estes relatos tenham tido sua importância no contexto 

descritivo anatômico e apresentarem relevância na abordagem de algumas 

afecções, estes não foram suficientes para elucidar as características e a 

distribuição dos vasos perfurantes e, portanto, da real reprodutibilidade de 

sua aplicação como vasos receptores.   

Após mais de um século da descrição anatômica dos ramos 

perfurantes dos vasos torácicos internos (Henle, 1876) e sete anos após a 
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primeira aplicação como pedículo receptor (Blondeel, 1999b), persistem 

controvérsias em relação à sua localização e distribuição na região lateral do 

esterno. Além disso, são insuficientes as descrições sobre a 

reprodutibilidade do procedimento em séries clínicas de pacientes 

submetidas à reconstrução imediata e tardia da mama e, sobretudo, da 

relevância destas informações no planejamento da reconstrução mamária 

com microcirurgia (Park et al., 2003; Munhoz et al., 2003b; Haywood et al., 

2003; Munhoz et al., 2004b; Hamdi et al., 2004).  

Por esses motivos, interessamo-nos em caracterizar a anatomia dos 

vasos perfurantes do músculo peitoral maior e avaliar a reprodutibilidade da 

técnica em relação: 

 

I. ao número, distribuição espacial e calibre dos vasos perfurantes 

na região lateral do esterno; 

 

II. à origem dos vasos perfurantes e comprimento total do vaso e do 

pedículo perfurante; 

 

III. à incidência e qualidade dos vasos perfurantes como pedículo 

receptor nas reconstruções mamárias imediatas e tardias. 

 

 

 



________________
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Atribui-se a Andreas Vesalius, em 1543, na obra intitulada “De Humani 

Corporis Fabrica”, a primeira observação sobre a vascularização da parede 

anterior do tórax. O autor descreveu, em pinturas sobre o corpo humano, 

sem nomear, os vasos torácicos internos e os ramos intercostais (Rutkow, 

1993). 

No século XIX, Henle (1876) e Krause (1879) identificaram os ramos 

perfurantes dos vasos torácicos internos e caracterizaram o ramo perfurante 

do terceiro espaço intercostal como sendo o principal. Manchot (1889) 

discorreu sobre as regiões anatômicas da parede torácica, descortinando os 

principais vasos e ramos perfurantes. Relatou a artéria perfurante do 

segundo espaço intercostal como a de maior calibre, denominando-a de 

“artéria perfurante principal”.  

Testut e Letarget (1902), em livro texto de anatomia descritiva, 

nomearam a artéria torácica interna, na região paralela ao esterno e 

relataram sua anastomose com os vasos intercostais e os principais ramos 

perfurantes cutâneos. 

Coube a Longmire (1947), o relato da primeira aplicação clínica da 

artéria torácica interna como pedículo receptor microcirúrgico; descreveu em 

caso de reconstrução do esôfago com alça de jejuno, a anastomose dos 

ramos da artéria mesentérica superior com a artéria torácica interna.  

Atribui-se a Bakamjian (1965) as primeiras descrições sobre os ramos 

perfurantes dos vasos torácicos internos e suas implicações na prática 

clínica; assim, baseado na experiência em reconstrução faringoesofágica, 
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descreveu o retalho deltopeitoral medial vascularizado pelos ramos 

perfurantes dos vasos torácicos internos e notou também grande 

concentração de vasos perfurantes na região paralela ao esterno, sem 

relatar regiões com maior concentração de vasos calibrosos. Coube a Harii 

(1974b), o relato da primeira anastomose microcirúrgica nos ramos 

perfurantes dos vasos torácicos internos em 6 pacientes submetidos à 

reconstrução do segmento cefálico com o retalho deltopeitoral; observou que 

o vaso perfurante exibia calibre arterial entre 0,8 e 1,2 mm e venoso entre 

1,5 e 2,5 mm. Apesar dos resultados, informou sobre a maior dificuldade 

técnica na anastomose, decorrente do calibre reduzido e da maior fragilidade 

da parede venosa.   

Daniel em 1975, ao avaliar a anatomia do retalho deltopeitoral medial, 

observou não só os principais ramos perfurantes dos vasos torácicos 

internos como relatou maior calibre no segundo espaço intercostal. 

Fugino et al. (1976) foram os primeiros a utilizar a técnica 

microcirúrgica na reconstrução mamária imediata; assim, descreveram o 

emprego do retalho músculo-cutâneo do glúteo máximo e as anastomoses 

na artéria toracoacromial e na veia torácica lateral. Três anos após, e 

utilizando vasos receptores semelhantes, Serafin et al. (1978) comunicaram 

a primeira série clínica de reconstrução com retalho inguinal microcirúrgico. 

A partir desses estudos pioneiros, novas pesquisas tiveram início, 

visando obter novos retalhos microcírúrgicos e alternativas de pedículos 

receptores. Assim, Holmström (1979), em estudo inédito, descreveu o 

retalho transverso do músculo reto do abdome (TRAM) microcirúrgico; 
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Harashina et al. (1980), por sua vez, publicaram casos de reconstrução 

mamária com retalho inguinal e omento, utilizando os vasos torácicos 

internos como pedículo receptor. 

Shaw (1983) comunicou a experiência com o retalho músculo-cutâneo 

do glúteo máximo e o uso dos vasos torácicos internos como pedículo 

receptor; apesar dos bons resultados, relatou a necessidade de ressecção 

da cartilagem costal para o acesso cirúrgico, além da necessidade de 

enxertos venosos onde havia insuficiência de comprimento do pedículo do 

retalho.  

Palmer e Taylor (1986), avaliando a vascularização da parede anterior 

do tórax, descreveram o trajeto descendente da artéria torácica interna, e 

seus ramos laterais e mediais; nos ramos laterais, notaram a presença de 

sub-ramos em três camadas diferentes: assim, na profunda, evidenciaram os 

ramos intercostais anteriores, que irrigavam as costelas; na intermediária, os 

ramos musculares, que irrigavam o músculo peitoral maior, e na superficial, 

a presença de ramos perfurantes cutâneos. Nesta última camada foram 

inúmeras as variações anatômicas quanto ao calibre e ao número de ramos.  

A partir do final da década 80, surgiram novas investigações avaliando 

o emprego dos vasos torácicos internos e os da região lateral do tórax. 

Arnez et al. (1988) relataram a experiência com a utilização do retalho TRAM 

microcirúrgico e os vasos da região axilar como pedículo receptor; 

mencionaram como critério de escolha para o vaso receptor, o comprimento 

adequado do pedículo até a região axilar e a compatibilidade de calibre.  
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Grotting et al. (1989) comparando os vasos toracodorsais com os 

torácicos internos, relataram dificuldades técnicas na dissecção do pedículo 

nos casos de cirurgia e radioterapia prévias. Similarmente, Pennington e 

Hassall (1991) comunicaram a experiência clínica em 13 casos de 

reconstrução mamária microcirúrgica com o emprego dos vasos 

toracodorsais e torácicos internos; apesar da ausência de complicações, 

enfatizaram potenciais desvantagens, como o risco de pneumotórax, maior 

dificuldade técnica na anastomose e o fato da dissecção dos vasos torácicos 

internos poder comprometer seu emprego numa eventual e futura 

necessidade de revascularização do miocárdio.  

Entretanto, até esta época não havia estudos com grandes casuísticas 

avaliando a técnica e as complicações do emprego dos vasos torácicos 

internos. Ninkovic et al. (1995) empregando o Doppler pré-operatório para a 

localização e mensuração do calibre vascular dos vasos torácicos internos e 

comparando-os com os vasos da região lateral do tórax, constataram 

vantagens, como a melhor qualidade do pedículo e o posicionamento medial 

do retalho. Como desvantagens, relataram a possibilidade de deformidades 

da parede torácica advinda da ressecção da cartilagem costal.  

Banic et al. (1995), foram os que estabeleceram os critérios para a 

indicação dos vasos receptores nas reconstruções mamárias com retalhos 

microcirúrgicos; a opção pelos vasos torácicos internos se reservava para as 

reconstruções tardias, onde a presença de retrações cicatriciais prejudicaria 

a dissecção dos vasos toracodorsais. 

 
 



 Revisão da literatura  
   
 

16

A partir de meados da década 90, os vasos torácicos internos 

começaram a apresentar maior indicação na reconstrução mamária; todavia, 

em algumas séries clínicas, havia questionamento quanto ao seu calibre e 

possíveis variações anatômicas. Até aquele momento, a maioria das 

descrições anatômicas relacionavam-se à cirurgia cardíaca e, portanto, com 

informações limitadas quanto ao calibre venoso. Hefel et al. (1995) relataram 

estudo anatômico e clínico dos vasos torácicos internos e sua relação com a 

reconstrução mamária. Descreveram que, na maioria dos casos, o quarto 

espaço intercostal direito é o mais apropriado para a anastomose, uma vez 

que apresenta calibre mais favorável do que o lado esquerdo e os demais 

espaços. 

Arnez et al. (1995), utilizando metodologia semelhante, descreveram 

quatro diferentes padrões anatômicos na artéria e na veia torácica interna, 

bem como nos seus ramos; notaram em 75% das dissecções a presença de 

uma artéria e uma veia torácica interna e a presença de dois ramos 

perfurantes intercostais no trajeto dos vasos torácicos internos até o sexto 

espaço intercostal. 

Dupin et al. (1996) baseados em constatações clínicas com a utilização 

dos vasos torácicos internos, salientaram as vantagens previamente 

mencionadas por outros autores (Ninkovic et al., 1995; Hefel et al., 1995; 

Arnez et al.,1995), além de desvendar detalhes da dissecção dos vasos 

torácicos internos e caracterizar a presença de inúmeros ramos perfurantes 

intercostais. 

 
 



 Revisão da literatura  
   
 

17

Feng (1997), ao avaliar comparativamente a utilização dos vasos 

torácicos internos e toracodorsais, demonstrou que o emprego dos vasos 

torácicos internos é mais vantajoso nas reconstruções tardias, devido à 

ausência de tecido cicatricial perivascular. 

Clark et al. (1997), por sua vez, utilizando material radiopaco em 

paredes torácicas provenientes de cadáveres, propuseram um algoritmo na 

escolha do vaso receptor, consoante ao comprimento do pedículo do retalho, 

ao tamanho do tórax e à época da reconstrução. Assim, nas reconstruções 

tardias, em pacientes com tórax longo e no emprego de retalhos com 

pedículos curtos, preferiam a utilização dos vasos torácicos internos, 

enquanto que nas reconstruções imediatas, em pacientes com tórax curto e 

na utilização de retalhos com pedículos longos, recomendaram os vasos 

toracodorsais. 

Majumder e Batchelor (1999), baseados na experiência clínica, 

relataram as principais complicações associadas à técnica de dissecção dos 

vasos torácicos internos, destacando a deformidade da parede torácica, o 

risco de pneumotórax e a neuralgia do nervo intercostal. 

Anteriormente, a maioria dos estudos na literatura priorizava os vasos 

torácicos internos em relação aos toracodorsais. A maior previsibilidade 

quanto à qualidade e o calibre, sobretudo nas situações de cirurgias e 

radioterapia prévias, eram freqüentemente relatadas em casuísticas 

comparativas; todavia, a maior morbidade cirúrgica decorrente da extensão 

da dissecção, o maior tempo operatório e as possíveis complicações 
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redundaram na pesquisa de novas alternativas frente aos dois pedículos 

habituais. 

Blondeel (1999b), na procura por pedículos alternativos descreveu a 

primeira experiência com a utilização dos ramos perfurantes dos vasos 

torácicos internos; destacou como benefícios a preservação dos vasos 

torácicos internos e a maior exposição cirúrgica uma vez que os vasos 

perfurantes apresentavam situação mais superficial. Contudo, mencionou a 

fragilidade vascular e a maior dificuldade técnica como limitações. Koshima 

et al. (2000) descreveram o emprego de ramos perfurantes dos vasos 

toracodorsais como pedículo receptor e salientaram como benefícios, a 

menor morbidade e a preservação dos vasos toracodorsais e torácicos 

internos. 

Guzzetti e Thione (2001), num segundo estudo com vasos perfurantes, 

destacaram como vantagens a preservação da cartilagem costal e a maior 

facilidade técnica durante a anastomose, em face da menor interferência dos 

movimentos respiratórios; enfatizaram, também, a preservação dos vasos 

torácicos internos na eventual e futura necessidade de cirurgia cardíaca. 

Coube a Park et al. (2003) descreverem a primeira série clínica com o 

emprego dos vasos perfurantes em cinco pacientes submetidas à 

reconstrução mamária com TRAM microcirúrgico; assim, por meio do 

Doppler, constataram a presença de dois a três vasos perfurantes com 

calibre vascular aproximado entre 1,2 e 1,5 mm. Em todos os casos fizeram 

um planejamento com o mastologista previamente à mastectomia visando a 

preservação dos vasos perfurantes. A ausência de estudos anatômicos 
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descritivos, o menor calibre e a maior dificuldade técnica foram citadas como 

desvantagens.  

Munhoz et al. (2003b) relataram a experiência clínica inicial em oito 

mulheres submetidas à reconstrução mamária e anastomose pré-peitoral 

nos vasos perfurantes; coincidente aos resultados observados por Park et al. 

(2003), notaram benefícios, como a preservação dos vasos torácicos 

internos e a menor morbidade advinda da preservação da costela. O calibre 

reduzido e a variabilidade anatômica foram citados como desvantagens em 

relação aos vasos torácicos internos. 

Haywood et al. (2003), ao utilizarem os vasos perfurantes em 21 

pacientes submetidas à reconstrução tardia, concluíram que os vasos se 

apresentavam adequados para a anastomose em 39 % dos casos e, apesar 

da primeira aplicação da técnica nas reconstruções tardias, não 

mencionaram a prevalência e qualidade dos vasos. Entretanto, 

diferentemente às experiências prévias que realizaram a anastomose na 

região subcutânea (Blondeel, 1999b; Guzzetti; Thione, 2001; Park et al., 

2003; Munhoz et al.,2003b), os autores relataram a anastomose na região 

retro-peitoral.  

Munhoz et al. (2004b) realizaram o primeiro estudo sobre a anatomia 

dos vasos perfurantes e sua relevância como pedículo receptor nas 

reconstruções mamárias; a casuística incluiu 16 cadáveres frescos, e os 

resultados mostraram que em 44 % das dissecções, o ramo perfurante 

principal localizava-se no segundo espaço intercostal. Na análise por 

histomorfometria, constataram que o calibre arterial e venoso médios foram 
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de 598,48 e 848,97 µm, respectivamente. No estudo clínico realizado em 36 

pacientes, Munhoz et al. (2004b) informaram que a anastomose foi possível 

em 32,5 %, sendo que em 22,5 % dos casos ocorreu lesão vascular durante 

a mastectomia. Nas reconstruções tardias, não foram observados vasos 

viáveis para utilização como pedículo receptor.  

Hamdi et al. (2004) em observações anatômicas e clínicas 

descreveram o planejamento e dissecção dos vasos perfurantes; notaram 

maior incidência de vasos calibrosos no segundo espaço intercostal, bem 

como a presença de calibre arterial e venoso médios de 1 (0,5 a 1,5) e 1,7 

(0,5 a 3) mm, respectivamente. No estudo clínico, os vasos perfurantes 

foram utilizados em 30 pacientes, não havendo, no entanto a quantificação 

do número de mulheres submetidas à reconstrução imediata e tardia, bem 

como o local da anastomose. Houve menor incidência de vasos perfurantes 

na presença de radioterapia e cirurgia mamária prévia. 

Rosson et al. (2005), ao estudarem a anatomia dos vasos perfurantes 

em cadáveres, observaram ramos mais calibrosos no segundo espaço 

intercostal; na análise de calibre, com o emprego de micrômetro, 

observaram que os diâmetros arterial e venoso médios foram de 1,0 e 1,7 

mm, respectivamente. Devido à fragilidade dos vasos perfurantes, sugeriram 

a programação pré-operatória com o mastologista com objetivo de se evitar 

a lesão dos vasos perfurantes. Assim, como Park et al. (2003), sugeriram o 

emprego do Doppler para o planejamento do pedículo receptor e o 

mapeamento dos vasos principais.  
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3.0  Desenho do estudo 

  

Na presente investigação foram conduzidos dois estudos, em 

populações diferentes e utilizando metodologias distintas, quais sejam o 

estudo anatômico e o estudo clínico. O estudo anatômico envolveu a análise 

de 48 regiões torácicas provenientes de 24 cadáveres frescos do sexo 

feminino, nos quais foram avaliados os principais parâmetros anatômicos 

dos vasos perfurantes do músculo peitoral maior.  

O estudo clínico incluiu a análise de 77 reconstruções mamárias 

imediatas e tardias, realizadas em 69 pacientes portadoras de deformidades 

mamárias. 

 ESTUDO ANATÔMICO 
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3.1 Estudo anatômico 

 

3.1.1 Casuística 

 

Foram analisadas 48 regiões torácicas incluindo o osso esterno, as 

respectivas regiões laterais, o músculo peitoral maior, os espaços 

intercostais, a pele e a tela subcutânea. Esta amostra foi pareada e era 

proveniente de 24 cadáveres humanos adultos frescos não formolizados, do 

sexo feminino e com no máximo 24 horas de óbito. Realizou-se o estudo 

anatômico individualizado da região lateral do esterno e os principais ramos 

perfurantes. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da 

diretoria clínica do HC-FMUSP (CAPPesq) e a dissecção seguiu as normas 

estabelecidas pelo serviço de verificação de óbitos da capital (SVOC).  

Estas amostras foram de conveniência (VIEIRA, 1991) e, pelas 

condições possíveis onde foi colhida, obedeceram a seleção quanto aos 

critérios de inclusão e exclusão pertinentes ao estudo. 

Considerou-se como critério de exclusão, os cadáveres que 

apresentavam antecedentes ou sinais de cirurgias torácicas prévias 

caracterizadas por cirurgias mamárias, esternotomias, toracotomias e 

procedimentos cirúrgicos nas regiões intercostais.  

Incluiu-se no estudo catorze cadáveres da raça branca, oito da negra e 

dois da amarela. A idade variou entre 44 a 68 anos, com média de 56 anos. 

O peso variou entre 59 a 83 kg (média de 68,7 ± 6,3) e a estatura, entre 1,52 

a 1,67 m (média de 1,63 ± 7,1).  
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3.1.2  Método 

 

3.1.2.1 Aspectos gerais 

 

Inicialmente foram coletados os dados referentes à identificação do 

cadáver, discriminados em idade, peso, altura e raça. A seguir, por meio da 

investigação do prontuário médico, coletaram-se os dados relacionados à 

“causa mortis” e aos antecedentes pessoais pertinentes para exclusão ou 

inclusão do cadáver no estudo anatômico. 

Utilizou-se a nomenclatura proposta pela Terminologia Anatômica 

(2001), que define os termos anatômicos em português baseados nos 

termos originais em latim. 

 

3.1.2.2  Método do estudo anatômico 

 

Com o cadáver em decúbito dorsal horizontal realizou-se a demarcação 

cutânea da região torácica anterior. Esta compreendia a área entre a fúrcula 

esternal (A) e as clavículas na região superior, o apêndice xifóide (B) e as 

décima segundas costelas na região inferior e o terço médio das clavículas 

nas regiões laterais (C), (Figuras 1 e 2). 

O osso esterno foi identificado em toda a sua extensão e os espaços 

intercostais ficaram assim padronizados a partir da clavícula: primeiro (I) 

entre a primeira e a segunda costelas, segundo (II) entre a segunda e a 

terceira costelas, terceiro (III) entre a terceira e a quarta costelas, quarto (IV) 
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entre a quarta e a quinta costelas, quinto (V) entre a quinta e a sexta 

costelas e sexto (VI) entre a sexta e a sétima costelas.  

A dissecção foi realizada com a utilização de instrumentos distintos, 

dependendo da localização das estruturas a serem estudadas. Durante a 

fase inicial, representada pela dissecção da região lateral do esterno, 

identificação dos espaços intercostais e pelo mapeamento da distribuição 

dos vasos perfurantes, utilizou-se instrumental pertinente para este fim. 

Durante a dissecção do trajeto intramuscular dos vasos perfurantes 

associou-se o uso da magnificação com lupa de aumento de 3,5 vezes* e 

instrumental de microcirurgia.** 

 

 

C C 

B

A

Figura 1. Padronização dos limites anatômicos da região torácica anterior:
fúrcula esternal (A), apêndice xifóide (B) e terço médio das clavículas (C). 
 

 
 

                                                 
*    Lupa cirúrgica de aumento :Surgical Loupe (3,5X, 42 cm / 16”) Keeler Instruments Inc.© -USA.  
**  Micrins Surgical Instruments Inc.© - USA. 

ESPAÇOS 
INTERCOSTAIS 
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Figura 2. Projeção cutânea do osso esterno, das costelas, dos espaços
intercostais e sua respectiva padronização (I a VI). Nota-se a relação das
estruturas mencionadas com os vasos torácicos internos. 

 

O acesso cirúrgico para a artéria torácica interna foi realizado por meio 

de incisão de aproximadamente 5 cm de extensão, localizada na região do 

apêndice xifóide. A seguir, procedeu-se a incisão da pele, da tela 

subcutânea e dos músculos retos do abdome, e dissecção da artéria 

torácica interna próxima à anastomose com a artéria epigástrica profunda 

superior. Após exposição da artéria, realizou-se a introdução de uma agulha 

de acesso venoso calibre 16 French*. Ocluiu-se posteriormente a veia 

torácica interna com fios cirúrgicos de algodão número 0** e injetou-se na 

                                                 
*  Jelco ® (Cateter Intravascular Periférico – Polímero FEP Radiopaco) - Ethicon – Johnson 
& Johnson – EUA. 

 
 

** Polycot ® (Algodão cirúrgico multifilamentar não absorvível). Ethicon - Johnson & Johnson 
– EUA. 
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artéria 10 ml de substância corante (tinta vermelha látex***). Após período de 

espera de 10 minutos, para a secagem do corante, realizou-se a oclusão da 

artéria torácica interna com fios cirúrgicos de algodão número 0. 

Após a coloração das artérias perfurantes bilateralmente iniciou-se o 

estudo anatômico propriamente dito, verificando-se a distribuição dos vasos 

perfurantes principais. 

Realizou-se a incisão da pele na área previamente demarcada na linha 

média do osso esterno e a dissecção da tela subcutânea até o plano ósseo. 

Com objetivo de individualização dos segmentos torácicos e dos espaços 

intercostais correspondentes, procedeu-se à dissecção isolada de cada 

conjunto (Figuras 3 e 4). 

Pela individualização dos planos pré-fascial do músculo peitoral maior, 

na região lateral do esterno, realizou-se a dissecção do músculo peitoral 

maior em direção ao limite lateral da região torácica (Fig.1). Após a 

identificação do limite lateral, foram mapedos os vasos perfurantes 

principais. 

Os vasos perfurantes foram classificados quanto ao calibre e à posição 

espacial em relação aos espaços intercostais e a distância da margem 

lateral do esterno.  

                                                 

 
 

*** Tinta vermelha látex: Resina a base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos - Sulvinil 
® - BR. 
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Figura 3. Incisão da pele e da tela subcutânea até o plano ósseo do esterno. 

MÚSCULO 
PEITORAL MAIOR 

FÚRCULA DO 
ESTERNO 

ESTERNO 

Figura 4. Detalhe do plano de dissecção do retalho cutâneo no sentido medial-
lateral. Nota-se a ampla exposição do músculo peitoral maior 
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Em relação ao calibre vascular, foram identificados e mapeados os 

vasos perfurantes que apresentavam diâmetro superior à 0,5 mm, 

detectados ao exame com o paquímetro eletrônico*. Denominou-se vasos 

perfurantes de grande calibre aqueles que apresentavam diâmetro superior 

à 2 mm. Os vasos perfurantes com diâmetro entre 1 e 2 mm foram 

denominados de médio calibre e aqueles com diâmetro inferior à 1 mm, de 

pequeno calibre (Figura 5, 6 e 7). 

 

 

 

GLÂNDULA 
MAMÁRIA 

ESTERNO 

MÚSCULO 
PEITORAL MAIOR 

VASO 
PERFURANTE

Figura 5. Músculo peitoral maior e exemplo de vaso perfurante de pequeno
calibre (diâmetro inferior a 1 mm). 

 
 

                                                 
* Mitutoyo ® (Instrumento para metrologia dimensional digital 0-200mm) – Mitutoyo – EUA. 
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MÚSCULO 
PEITORAL MAIOR 

GLÂNDULA 
MAMÁRIA 

ESTERNO

VASO 
PERFURANTE 

Figura 6. Músculo peitoral maior e exemplo de vaso perfurante de médio
calibre (diâmetro entre 1 e 2 mm). 

MÚSCULO 
PEITORAL MAIOR

GLÂNDULA 
MAMÁRIA 

VASO PERFURANTE 

Figura 7. Músculo peitoral maior e exemplo de vaso perfurante de grande
calibre (diâmetro superior a 2 mm). 
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Todos os vasos perfurantes identificados foram classificados de acordo 

com sua posição espacial em relação aos espaços intercostais (I-VI) e à 

margem lateral do osso esterno. Como padronização para a análise 

estatística, denominou-se de vasos perfurantes laterais, aqueles localizados 

a uma distância maior do que 3 cm da margem lateral do osso esterno e, de 

vasos perfurantes mediais, os situados à distância inferior a 0,5 cm. Os 

vasos perfurantes que apresentavam localização entre 0,5 e 3 cm foram 

denominados de vasos intermediários (Figuras 8 e 9). 

 

 

 LAT  INT   MED   INT  LAT 

Figura 8. Esquema ilustrativo demonstrando a padronização realizada para a localização dos vasos
perfurantes em relação à margem lateral do esterno. Denominaram-se de vasos perfurantes laterais
(LAT), os vasos localizados a uma distância maior que 3 cm da margem lateral do esterno, de vasos
perfurantes mediais (MED), os que se situavam a uma distância inferior a 0,5 cm. Os vasos
perfurantes que apresentavam localização entre 0,5 e 3 cm foram denominados de vasos
intermediários (INT).
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VASOS 
PERFURANTES

GLÂNDULA 
MAMÁRIA 

Figura 9. Exemplo de padronização da localização dos vasos perfurantes em
relação à margem lateral do esterno (A). Vasos perfurantes laterais (LAT), vasos
perfurantes mediais (MED) e vasos perfurantes intermediários (INT). 

LAT 

INT 
MED 

A 

 

 

A abertura das fibras do músculo peitoral maior foi realizada por meio 

da utilização de pinça e tesoura próximo à emergência dos vasos 

perfurantes de médio e grande calibre, previamente mapeados. Com o 

objetivo de se evitar a lesão vascular, a dissecção foi realizada de maneira 

romba e a uma distância de 0,5 cm do ponto de emergência dos vasos 

perfurantes. Procedeu-se a abertura das fibras musculares com exposição 

do vaso perfurante até o plano retromuscular (Figuras 10 e 11).  
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MÚSCULO 
PEITORAL MAIOR 

GLÂNDULA 
MAMÁRIA 

VASO PERFURANTE 

Figura 10. Vaso perfurante lateral de calibre médio identificado no III espaço
intercostal. 

D 

C

A B

Figura 11. Início da dissecção do trajeto intramuscular nas fibras do músculo
peitoral maior no III espaço intercostal. Nota-se em A, o vaso perfurante, em B, 
as fibras do músculo peitoral maior, em C, a terceira costela na região
retropeitoral e em D, o esterno. 
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A seguir procedeu-se a identificação da origem dos vasos perfurantes 

por meio de manobras de dissecção romba com a utilização de pinça 

hemostática e de tesoura. Foram expostos os arcos costais e os músculos 

intercostais. Os ramos vasculares menores foram seccionados e os ramos 

maiores, ocluídos pela ligadura com fio de algodão número 0. Prosseguiu-se 

com o afastamento das fibras musculares do músculo intercostal até a 

completa exposição da região intratorácica e visualização dos vasos 

torácicos internos e ramos intercostais (Figuras 12 e 13). 

A dissecção prosseguiu nos limites do espaço intercostal 

correspondente ao vaso perfurante previamente identificado. Com o objetivo 

de melhor exposição do espaço intercostal foi retirado um segmento de 

cartilagem costal próximo à junção com o esterno (Figura 14). 

D 

C

BA

 
 

Figura 12. Início da dissecção do trajeto intramuscular nas fibras do músculo
peitoral maior no III espaço intercostal. Nota-se em A, o vaso perfurante, em B,
as fibras do músculo peitoral maior, em C, a terceira costela na região
retropeitoral e em D, o esterno. 
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D
C

B
B

A

 

Figura 13. Dissecção do espaço retropeitoral no III espaço intercostal. Nota-se 
em A, o vaso perfurante, em B, as fibras do músculo peitoral maior, em C, a
terceira costela e em D, o músculo intercostal. 

A

B

C

C

A
B

C

D

B

Figura 14. Dissecção da região intratorácica após a retirada da junção
costocondral no III espaço intercostal. Nota-se em A, o vaso perfurante, em B,
os vasos torácicos internos e em C, a terceira costela. 
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Após a completa exposição do vaso perfurante, realizou-se a 

mensuração do comprimento do vaso perfurante e do pedículo perfurante 

por meio do paquímetro eletrônico. Como referência, utilizou-se da medida 

dos vasos perfurantes de maior calibre em cada região torácica dissecada. 

As medidas foram realizadas com os vasos em posição anatômica e sem 

tração. 

Para a padronização das medidas, foram determinados como pontos 

de referência: a origem do vaso perfurante (A), a região de entrada do vaso 

no espaço intercostal (B1), a região de saída do espaço intercostal e a 

entrada no músculo peitoral maior (B2), a região de saída do músculo 

peitoral maior (C) e a região de entrada na tela subcutânea (D). 

Determinou-se, como comprimento do pedículo perfurante (CP), a 

distância compreendida entre a região de saída do vaso perfurante do 

músculo peitoral maior (C) e a região de entrada na tela subcutânea (D) e, 

portanto, o comprimento vascular localizado exclusivamente na região pré-

peitoral. Determinou-se, como comprimento do vaso perfurante (CVP), a 

distância compreendida entre a origem do vaso perfurante (A) e a região de 

entrada do vaso na tela subcutânea (D) e, portanto, o comprimento total do 

vaso perfurante (Figuras 15 e 16). 

Comprimento do vaso perfurante: 

CVP = A → D 

Comprimento do pedículo perfurante: 

CP = C → D
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VASO PERFURANTE 

COSTELA 

MÚSCULO 
PEITORAL 

MAIOR 

FÁSCIA 
PEITORAL 

GLÂNDULA 
MAMÁRIA 

PELE 
D 

C 

B2 

B1 

A 

VASO TORÁCICO INTERNO 

Figura 15. Esquema ilustrativo com os parâmetros anatômicos empregados na mensuração das
distâncias e comprimentos do vaso e do pedículo perfurante. Nota-se em A, a origem do vaso
perfurante nos vasos torácicos internos, em B1, a entrada do vaso perfurante no espaço
intercostal, em B2, a saída do vaso perfurante do espaço intercostal e entrada no músculo
peitoral maior. Em C, o ponto de saída do vaso perfurante do músculo peitoral maior e em D, o
ponto de entrada do vaso perfurante na tela subcutânea.  
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VASOS 
TORÁCICOS 
INTERNOS 

II COSTELA 

VASO 
PERFURANTE 

C 

D 

A
B1 
B2 

Figura 16. Mensuração das distâncias e comprimentos do vaso e do pedículo 
perfurante após a retirada da junção costocondral no III espaço intercostal. Nota-
se em A, a origem do vaso perfurante nos vasos torácicos internos, em B1, a
entrada do vaso perfurante no espaço intercostal, em B2 a saída do vaso 
perfurante do espaço intercostal e entrado no músculo peitoral maior. Em C, o
ponto de saída do vaso perfurante do músculo peitoral maior e em D, o ponto de
entrada do vaso perfurante na tela subcutânea.  
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3.2 Estudo clínico 

 

3.2.1 Casuística 

 

3.2.1.1 Desenho do estudo 

 

Estudo de coorte que envolve pacientes portadores de deformidades 

mamárias diagnosticadas por meio de exame clínico e submetidas à 

reconstrução imediata e tardia. 

 

3.2.1.2 Pacientes / Critérios de inclusão e exclusão 

 

O estudo clínico e cirúrgico, realizado por um único observador, 

constou da análise dos prontuários médicos de 69 pacientes, todas do sexo 

feminino, com alterações na estrutura da mama, submetidas à reconstrução 

mamária total imediata ou tardia, entre janeiro de 2001 e julho de 2005. As 

pacientes foram submetidas à tratamento cirúrgico, pelo mesmo cirurgião no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Dados relacionados à idade, medidas antropométricas, antecedentes 

clínicos (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e tabagismo), tipo 

de cirurgia mamária prévia, presença dos vasos perfurantes, tipo de 

reconstrução empregada e complicações, foram registrados em uma ficha 

pré-codificada de informações (Anexo A). 
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No grupo imediato incluíram-se todas as pacientes submetidas à 

mastectomia radical modificada e à mastectomia com preservação de pele, 

para o tratamento de câncer de mama. No grupo tardio incluíram-se as 

pacientes com diagnóstico prévio de câncer de mama e submetidas à 

mastectomia radical e pacientes com alterações advindas de outras cirurgias 

mamárias prévias, como complicações de mastoplastias de aumento com 

implantes mamários de silicone gel, mastoplastias redutoras e mastopexias. 

As pacientes foram contabilizadas de acordo com a unidade de 

observação analisada. Na avaliação dos dados antropométricos e 

antecedentes clínicos, foram contabilizados o número de pacientes 

submetidas à reconstrução. Na avaliação da técnica cirúrgica empregada e 

na pesquisa dos vasos perfurantes como pedículo receptor, cada paciente 

foi analisada de acordo com a região torácica reconstruída.  

O protocolo do estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Pesquisa do Departamento de Cirurgia e do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Como critérios de inclusão no estudo clínico empregou-se: 

1. Idade superior à 18 anos. 

2. Sexo feminino 

3. Pacientes com diagnóstico de câncer de mama, uni ou bilateral, de 

qualquer estádio clínico e submetidas às mastectomias radical 

modificada, com preservação de pele ou adenomastectomia e 

reconstrução imediata. 
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4. Pacientes com deformidades mamárias, uni ou bilaterais, 

decorrentes de cirurgias mamárias prévias, de natureza oncológica 

ou estética (inclusão de implante mamário de silicone gel, 

mastopexia e mastoplastia redutora). 

5. Pacientes submetidas ou não à quimioterapia neo-adjuvante. 

6. Pacientes submetidas ou não à radioterapia previamente à cirurgia 

mamária e a reconstrução. 

7. Pacientes onde foi realizada, pelo mesmo observador, a pesquisa 

rotineira dos vasos perfurantes na região lateral do esterno. 

8. Pacientes com seguimento mínimo de seis meses após a 

reconstrução. 

 

Como critérios de exclusão empregou-se:  

1. Pacientes onde não foi realizada, pelo mesmo observador, a 

pesquisa rotineira dos vasos perfurantes na região lateral do 

esterno. 

2. Pacientes com seguimento menor de seis meses após a 

reconstrução. 

3. Pacientes com dados clínicos incompletos. 
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3.2.1.3 Grupo de reconstrução mamária imediata 

 

Constituído por 43 pacientes, cuja idade variou de 28 a 61 anos, com 

média de 46,67 anos, e mediana de 47 anos. Apresentavam peso corporal 

entre 46 e 86 quilos, com média de 68,04 quilos, e mediana de 69 quilos. 

Apresentavam estatura entre 1,48 e 1,75 metros, com média de 1,60 metros, 

e mediana de 1,61 metros. Na análise do índice de massa corpórea (IMC), 

apresentavam valores entre 19,91 e 34,45, com média de 26,45 e mediana 

de 26,65.  

Neste grupo, 40 (93%) pacientes foram submetidas à reconstruções 

unilaterais e 3 (6,9%), à bilaterais, fato este que contabilizou 46 regiões 

torácicas analisadas. Em todas as pacientes foram observadas afecções 

malignas como causa para a deformidade mamária. Trinta (69,7%) pacientes 

foram submetidas à mastectomia radical modificada e à linfadenectomia 

axilar. Nove (20,9%) foram submetidas à mastectomia com preservação de 

pele e à linfadenectomia axilar e quatro (9,3%) à adenomastectomia bilateral 

(Figura 17). 
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 Figura 17. Tipo de cirurgia mamária nas pacientes submetidas à reconstrução imediata e
tardia (%). 

 

Trinta e seis (83,7%) pacientes foram submetidas à reconstrução com 

retalhos microcirúrgicos, sendo uma reconstrução bilateral. Sete (16,2%) 

pacientes foram submetidas à reconstrução com retalhos pediculados, sendo 

duas reconstruções bilaterais. Neste último grupo, em cinco (11,6%) 

pacientes, os vasos receptores não apresentavam qualidade adequada para 

anastomose e, em duas (4,6%) pacientes as condições clínicas intra-

operatórias apresentavam-se desfavoráveis para o emprego de técnica 

microcirúrgica. 

 Vinte e duas (51,1%) pacientes foram submetidas à reconstrução com 

retalho perfurante da artéria epigástrica inferior (DIEP) sendo uma 

reconstrução bilateral. Treze (30,2%) pacientes foram submetidas à 
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reconstrução unilateral com o retalho transverso do músculo reto do abdome 

microcirúrgico. Sete (16,2%) pacientes foram submetidas à reconstrução com 

o retalho transverso do músculo reto do abdome bipediculado sendo duas 

reconstruções bilaterais. Uma (2,3%) paciente foi submetida à reconstrução 

microcirúrgica unilateral com retalho perfurante da artéria glútea superior 

(Figura 18). 

 

 

3.2.1.4 Grupo de reconstrução mamária tardia 

 

Constituído por 26 pacientes, cuja idade variou de 24 a 64 anos, com 

média de 47,97 anos, e mediana de 49 anos. Apresentavam peso corporal 

entre 50 e 90 quilos, com média de 70,61 quilos, e mediana de 67 quilos. 

Apresentavam estatura entre 1,46 e 1,78 metros, com média de 1,61 metros, 

e mediana de 1,61 metros.  Na análise do IMC apresentavam valores entre 

19,29 e 36,46, com média de 27,28 e mediana de 26,57.  

Neste grupo, 21 (80,7%) pacientes foram submetidas às reconstruções 

unilaterais e 5 (19,2%), bilaterais, fato este que contabilizou 31 regiões 

torácicas analisadas. Em 20 (76,9%) pacientes foram observadas afecções 

malignas unilaterais como causa para a alteração mamária. Três (11,5%) 

pacientes apresentavam afecções benignas e duas (7,6%), associação entre 

afecção maligna e benigna como motivo para a cirurgia reconstrutora. Uma 

(3,8%) paciente apresentou deformidade mamária bilateral secundária à 

cirurgia de setorectomia prévia, sem identificação da etiologia. Nas pacientes 

 
 



 Casuística e Método  
   
 

45

que apresentavam doença maligna prévia, todas tinham sido submetidas à 

mastectomia radical modificada e à linfadenectomia axilar. No grupo de 

pacientes com afecções benignas foi observada a presença de contratura 

capsular pós-implante mamário de silicone em 2 (7,6%) e injeção de silicone 

líquido em 1 (3,8%) paciente. Nas pacientes com contratura capsular foi 

realizada a retirada do implante, capsulectomia e reconstrução mamária 

bilateral. Na paciente com injeção de silicone líquido foi realizada a 

adenomastectomia bilateral e reconstrução. Uma paciente (3,8%) 

apresentava seqüela de setorectomia bilateral, sendo submetida à 

reconstrução das regiões afetadas. 

Duas (7,4%) pacientes apresentavam antecedentes de mastoplastia 

redutora associada com o diagnóstico de carcinoma ductal in situ bilateral. 

Em uma paciente, o diagnóstico foi realizado por meio de exames habituais 

de controle. Na outra, foi constatado ao exame anátomo-patológico 

definitivo, após realização de quadrantectomia e reconstrução mamária com 

mastoplastia redutora bilateral. Ambas as pacientes foram submetidas à 

mastectomia bilateral com preservação de pele e à linfadenectomia axilar 

(Figura 17). 

Quinze (57,6%) pacientes foram submetidas à reconstrução com 

retalhos microcirúrgicos, sendo 4, reconstruções bilaterais. Onze (42,3%) 

pacientes foram submetidas à reconstrução com retalhos pediculados, sendo 

uma reconstrução bilateral. Neste grupo, a má qualidade dos vasos 

receptores para anastomose foi a razão para a não realização da técnica 

microcirúrgica. 
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Onze (42,3%) pacientes foram submetidas à reconstrução com retalho 

perfurante da artéria epigástrica inferior (DIEP) sendo quatro reconstruções 

bilaterais. Onze (42,3%) pacientes foram submetidas à reconstrução com o 

retalho transverso do músculo reto do abdome bipediculado sendo uma 

reconstrução bilateral. Três (11,5%) pacientes foram submetidas à 

reconstrução unilateral com retalho do músculo grande dorsal microcirúrgico 

e uma (3,8%) foi submetida à reconstrução unilateral com retalho perfurante 

da artéria glútea superior microcirúrgico (Figura 18). 
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Figura 18. Tipo de técnica de reconstrução empregada nas reconstruções imediatas e
tardias (%). 
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3.2.2 Método 

 

3.2.2.1 Época da reconstrução  

 

Foi considerada reconstrução mamária imediata, aquela realizada no 

mesmo tempo cirúrgico da cirurgia mamária. Foi considerada reconstrução 

mamária tardia, aquela realizada em um tempo cirúrgico posterior à cirurgia 

mamária. 

 

 

3.2.2.2 Aspectos clínicos 

 

- Idade 

A idade de cada paciente foi registrada no momento da realização da 

reconstrução mamária. 

 

- Peso, altura e índice de massa corpórea (IMC) 

O peso e a altura de cada paciente foram registrados no momento da 

realização da reconstrução mamária. Foi utilizado, como definição do perfil 

antropométrico, o índice de massa corpórea (IMC), calculado de acordo com 

o peso e a altura da paciente no momento da reconstrução. De acordo com 

a Organização Mundial de Saúde (OMS-1983) define-se:  
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     Peso (kg)  

     Altura (m)2 
IMC = 

 

 

- Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

O histórico clínico pregresso de cada paciente, bem como a medida 

pressórica, foram coletados no momento da internação hospitalar. Foram 

utilizados como definição de hipertensão arterial da população estudada os 

parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

baseados no aumento crônico da pressão arterial sistêmica, sejam dos 

valores máximos (sistólicos), mínimos (diastólicos) ou de ambos. A 

classificação da hipertensão, efetuada pela OMS (1987), permitiu categorizar 

as pacientes hipertensas como as que apresentaram pressão arterial 

sistólica maior do que 140 mmHg e diastólica maior do que  90 mmHg.  

 

- Diabetes Mellitus 

O histórico clínico pregresso de cada paciente foi coletado no momento 

da internação hospitalar. Foram utilizados como definição de diabetes da 

população estudada os parâmetros definidos pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS - 1978) e baseados de acordo com o aumento crônico da 

glicemia.  
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- Tabagismo 

Foram consideradas fumantes, segundo definição da OMS, as 

pacientes que relataram fumar regularmente (fumaram 100 ou mais cigarros 

na vida e ainda continuam fumando). 

 

- Radioterapia 

A irradiação compreendeu a projeção do volume mamário 

remanescente, tendo utilizado equipamentos de megavoltagem 

(cobaltoterapia ou aceleradores lineares de 4 a 6 Mv), até dose de 4500 a 

5000 cGy em um período de 4 a 5 semanas, com doses variando de 180 

cGy a 200 cGy, em cinco frações semanais.  

 
 



 Casuística e Método  
   
 

50

3.2.2.3  Tipo de cirurgia mamária prévia 

 

Foi considerada cirurgia mamária prévia, a mastectomia radical 

modificada, a mastectomia com preservação de pele e a adenomastectomia.  

Definiu-se como mastectomia radical modificada a resseção da 

glândula mamária incluindo a pele em extensão variável, o complexo aréolo-

papilar e os linfonodos axilares. Definiu-se como mastectomia com 

preservação de pele, a resseção da glândula mamária incluindo mínima 

parte da pele e a ressecção completa do complexo aréolo-papilar e dos 

linfonodos axilares. Definiu-se como adenomastectomia a resseção 

exclusiva da glândula mamária e a preservação completa da pele e do 

complexo aréolo-papilar.  A depender do estádio clínico, foi realizada a 

ressecção dos linfonodos axilares. 

Nas cirurgias estéticas, definiu-se como mastoplastia redutora a 

dissecção retroglandular, resseção parcial da glândula mamária incluindo a 

pele em extensão variável e o reposicionamento do complexo aréolo-papilar. 

Definiu-se como mastopexia a dissecção retroglandular e o 

reposicionamento do complexo aréolo-papilar e, inclusão de implante 

mamário de silicone a dissecção retroglandular e introdução de implante de 

silicone. 
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3.2.2.4  Pesquisa dos vasos perfurantes  

 

A definição da presença dos vasos perfurantes foi baseada na 

constatação clínica observada no período intraoperatório das reconstruções 

pelo mesmo observador. Caracterizaram-se como vasos perfurantes 

presentes, a presença da artéria e veia perfurante com calibre igual ou 

superior a 0,5 mm em qualquer espaço intercostal na região lateral do 

esterno até o terço médio das clavículas. 

 

 3.2.2.5    Técnica de reconstrução empregada 

 

As pacientes foram submetidas exclusivamente à reconstrução com 

tecido autógeno. A depender da preferência pessoal da paciente quanto à 

cicatriz resultante na área doadora, da presença de tecido abdominal em 

volume suficiente para a reconstrução e da presença de cirurgias prévias 

foram empregadas diferentes alternativas técnicas.  

Definiu-se como retalho transverso do músculo reto do abdome 

bipediculado (TRAM pediculado) o emprego do retalho músculo-cutâneo 

com a utilização do músculo reto do abdome em toda sua extensão e 

bilateralmente.  Definiu-se como retalho transverso do músculo reto do 

abdome microcirúrgico (TRAM micro) o retalho cutâneo associado a um 

segmento de músculo reto do abdome infraumbilical. Definiu-se como 

retalho vascularizado pelos ramos perfurantes dos vasos epigástricos 
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profundos inferiores (DIEP) o retalho cutâneo infraumbilical e a preservação 

completa do músculo reto do abdome e aponeurose. Definiu-se como retalho 

vascularizado pelos ramos perfurantes dos vasos glúteos superiores (S-

GAP) o retalho cutâneo da região glútea superior e a preservação completa 

da musculatura glútea. Definiu-se como retalho do músculo grande dorsal 

microcirúrgico o retalho músculo-cutâneo da região dorsal e vascularizado 

pelos vasos toracodorsais. 

   

3.2.2.6    Registro dos eventos e complicações 

 

Os critérios empregados para o diagnóstico das complicações foram 

exclusivamente clínicos baseados na avaliação intra-operatória e na análise 

da evolução pós-operatória. Desta forma, foram consideradas como 

complicações advindas exclusivamente da reconstrução mamária a 

presença de tromboses vasculares do pedículo (arterial, venosa ou ambas), 

as perdas parcial e total do retalho e a necrose da pele remanescente da 

mastectomia. No estudo não foram consideradas as complicações 

relacionadas à área doadora dos retalhos empregados na reconstrução, bem 

como complicações clínicas sistêmicas. 

Tromboses – considerou-se a presença de oclusão total arterial e/ou 

venosa do pedículo receptor e/ou do retalho, constatada por meio da 

avaliação intra-operatória direta.  

Perda parcial – considerou-se a presença clínica de necrose cutânea e 

/ou de gordura de parte do retalho. 
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Perda total – considerou-se a presença de necrose cutânea e/ou de 

gordura de todo o retalho. 

Necrose da pele da mastectomia – considerou-se a presença clínica de 

necrose cutânea localizada exclusivamente na pele e/ou no complexo 

aréolo-papilar remanescente da mastectomia. 

 

3.2.3 Análise Estatística 

 

As variáveis qualitativas foram resumidas em freqüências simples e 

relativas (valores percentuais), enquanto que as variáveis quantitativas 

contínuas foram apresentadas descritivamente em tabelas contendo médias, 

desvio padrão, mediana, valores mínimos e máximos. 

Para comparar os grupos imediato e tardio foi utilizado o teste t -

Student para as variáveis quantitativas (idade, peso, altura e IMC). Para as 

variáveis qualitativas (fatores de risco e complicações) foi empregado o teste 

Qui-quadrado de Pearson ou o teste exato de Fisher. Para ilustrar os 

resultados foram construídos gráficos do tipo Box-plot e intervalos de 

confiança de 95% para variáveis quantitativas. Para as variáveis qualitativas 

foram utilizados os gráficos de barras. 

O teste não paramétrico de Wilcoxon foi utilizado para comparar o 

número médio de vasos nos lados direito e esquerdo. Para comparar as 

distribuições dos vasos quanto ao calibre, local e distância nos lados direito 

e esquerdo, foi utilizado o teste exato de Fisher. Convém ressaltar que para 
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estas comparações, assumimos que os dados de diferentes vasos, em um 

mesmo cadáver, não são correlacionados (independentes). 

Os valores de p < 0,05 foram considerados significantes. 

 

3.2.4 Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi elaborada de acordo com os padrões para a realização 

de experiências em seres humanos elaborada pelo Código de Nuremberg 

(1947), acrescido das diretrizes éticas para pesquisas em seres humanos 

adotadas pela revisão da Declaração de Helsinque de 1989. 

As orientações do Conselho Nacional de Saúde, sobre ética em 

pesquisa, foram seguidas, no momento do início da pesquisa, com base na 

resolução CNS 01/88, publicada em 1988. As modificações pertinentes 

foram feitas e aplicadas, com base na Resolução CNS 196/96 – “Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos”-, que 

revogou a resolução anterior. 

Durante todas as fases da pesquisa e compilação dos dados, foram 

seguidas as normas editadas pelo Código de Ética Médica (publicado no 

Diário Oficial da União de 26/01/83), estando de acordo com os artigos 

versados no capítulo XII (Pesquisa Médica) e capítulo XIII (Publicidade e 

Trabalhos Científicos). 
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4.1. Estudo anatômico 

 

4.1.1. Anatomia dos vasos perfurantes 

 

4.1.1.1 Número de vasos perfurantes  

 

Foram dissecados 130 vasos perfurantes em 48 regiões torácicas 

provenientes de 24 cadáveres. Este resultado determinou a média de 2,7 

vasos perfurantes de pequeno, médio e grande calibres, por região torácica 

analisada. Sessenta e três (48,4 %) localizaram-se no lado direito e 67 (51,5 

%) no lado esquerdo. O número médio de vasos perfurantes por cadáver foi 

de 5,4 (dp=0,9), variando de 4 a 7 vasos. Considerando o lado, a média de 

vasos do lado direito foi 2,6 (dp=0,5) e do lado esquerdo, 2,8 (dp=0,5). A 

análise estatística entre os dois lados não demonstrou significância 

(p=0,102) (Tabela 1). 

 
 

 Média Mediana dp Mínimo Máximo N 

DIREITA 2,62 3 0,49 2,00 3,00 24 
ESQUERDA 2,79 3 0,50 2,00 4,00 24 

TOTAL 5,41 6 0,88 4,00 7,00 24 
 
 
 
Tabela 1. Média, mediana, desvio padrão (dp) e valores máximos e mínimos do número de
vasos perfurantes nas regiões torácicas direita e esquerda. 
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4.1.1.2 Calibre dos vasos perfurantes  

 

Dos 130 vasos perfurantes dissecados, 9 (6,9 %) apresentaram grande 

calibre, 38 (29,2 %) médio calibre e 83 (63,8%) pequeno calibre. Na região 

torácica direita, 3 (4,8 %) vasos perfurantes apresentaram grande calibre, 18 

(28,6 %) médio calibre e 42 (66,7 %) pequeno calibre. Na região esquerda, 6 

(9 %) vasos perfurantes apresentaram grande calibre, 20 (29,9 %) médio 

calibre e 41 (61,2 %) pequeno calibre.  

Comparando as distribuições dos vasos perfurantes nos lados direito e 

esquerdo não houve diferença estatística quanto ao calibre (p=0,686) 

(Tabela 2 e Figura 19). 

 

 

 

 Direita Esquerda Total 
Calibre n % n % n % 

P 42 66,7 41 61,2 83 63,8 
M 18 28,6 20 29,9 38 29,2 
G 3 4,8 6 9,0 9 6,9 

Total 63 100,0 67 100,0 130 100,0 
Tabela 2. Calibre dos vasos perfurantes (P: pequeno, M: médio, G: grande) e localização
(região torácica direita e esquerda) 
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Figura 19. Calibre dos vasos perfurantes e localização (região torácica esquerda e direita)
 
 

 

 

4.1.1.3  Localização dos vasos perfurantes 

 

Em relação à sua localização, 74 (56,9 %) vasos perfurantes 

localizaram-se no II espaço intercostal. Trinta e seis (27,7 %) vasos 

localizaram-se no III espaço, 7 (5,4 %) no V, 5 (3,8 %) no I, 5 (3,8 %) no IV e 

3 (2,3 %) no VI. 

Na região torácica direita, 35 (55,6 %) vasos perfurantes localizaram-se 

no II espaço intercostal. Dezessete (27 %) vasos localizaram-se no III 

espaço, 4 (6,3 %) no V, 3 (4,8 %) no I, 2 (3,2 %) no IV e 2 (3,2 %) no VI. Na 

região torácica esquerda, 39 (58,2 %) vasos perfurantes localizaram-se no II 

espaço intercostal. Dezenove (28,4 %) vasos localizaram-se no III espaço, 3 

(4,5 %) no IV, 3 (4,5 %) no V, 2 (3 %) no I e 1 (1,5 %) no VI. 
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Comparando as localizações dos vasos perfurantes nos lados direito e 

esquerdo do tórax, não houve diferença estatística (p=0,960) (Tabela 3 e 

Figura 20). 

 

 Direita Esquerda Total 
Local n % n % n % 

I 3 4,8 2 3,0 5 3,8 
II 35 55,6 39 58,2 74 56,9 
III 17 27,0 19 28,4 36 27,7 
IV 2 3,2 3 4,5 5 3,8 
V 4 6,3 3 4,5 7 5,4 
VI 2 3,2 1 1,5 3 2,3 

Total 63 100,0 67 100,0 130 100,0 
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Tabela  3. Localização dos vasos perfurantes em relação ao espaço intercostal (I ao VI)
e regiões torácicas direita e esquerda. 
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Figura 20. Localização dos vasos perfurantes em relação ao espaço intercostal (I ao VI) e
regiões torácicas direita e esquerda. 
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Em relação à distância do vaso perfurante, todos os vasos se 

localizaram em uma distância de até 4 cm da margem lateral do esterno. De 

acordo com a padronização empregada, 10 (7,8 %) vasos perfurantes 

situaram-se na região lateral, 89 (69 %) na região intermediária e 30 (23,3 

%) na região medial.  

No lado direito, 4 (6,5 %) vasos perfurantes situaram-se na região 

lateral, 44 (71 %) na região intermediária e 14 (22,6 %) na região medial. No 

lado esquerdo, 6 (9 %) vasos perfurantes situaram-se na região lateral, 45 

(67,2 %) na região intermediária e 16 (23,9 %) na região medial.  

Comparando a distribuição quanto às distâncias dos vasos perfurantes 

nos lados direito e esquerdo do tórax, não foi observado diferença estatística 

(p=0,880), (Tabela 4 e Figura 21). 

 

 

 Direito Esquerdo Total 
Distância n % n % n % 

Medial 14 22,6 16 23,9 30 23,3 
Intermediário 44 71,0 45 67,2 89 69,0 
Lateral 4 6,5 6 9,0 10 7,8 

Total 62 100,0 67 100,0 129 100,0 

 
 

 

 
Tabela 4. Distribuição dos vasos perfurantes quanto à distância da margem lateral do
esterno (Lateral: > 3cm, Intermediário: 0,5 – 3,0 cm e Medial: < 0,5 cm) nas regiões
torácicas direita e esquerda. 
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Figura 21. Distribuição dos vasos perfurantes quanto à distância da margem lateral do
esterno (Lateral: > 3cm, Intermediário: 0,5 – 3,0 cm e Medial: < 0,5 cm) nas regiões torácicas
esquerda e direita. 
 

4.1.1.4  Origem do vaso perfurante  

 

Em todos os vasos perfurantes de grande calibre (n =9) e em 35 (92%) 

dos 38 vasos de médio calibre foi possível a realização da dissecção 

anatômica intramuscular. Trinta oito vasos (86,3%) apresentaram origem nos 

vasos torácicos internos. Seis (13,6 %) vasos apresentaram origem nos 

vasos intercostais próximos à sua origem nos vasos torácicos internos 

(Figura 22). 
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Figura 22. Esquema da anatomia do vaso perfurante e sua origem. Em A (86,3%) o
vaso perfurante apresentou origem no vaso torácico interno e em B (13,6%), no vaso
intercostal. 
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4.1.1.5 Comprimento do pedículo perfurante (CP) 

 

Como parâmetro clínico foi mensurado o comprimento dos vasos 

perfurantes que apresentaram médio e grande calibres em cada região 

torácica analisada, totalizando 47 pedículos perfurantes medidos ou 36,1 % 

da amostra total. Observou-se que o comprimento médio era de 2,4 cm (1,0 

a 3,2 cm). Não se observou diferença estatística entre os lados direito e 

esquerdo do tórax (p=0,835), (Tabela 5). 

 

PEDÍCULO 
PERFURANTE NÚMERO 

COMPRIMENTO 
MÉDIO  

(cm) 

DESVIO 
PADRÃO MÍNIMO MÁXIMO 

Lado Direito 21 2,34 0,65 1,0 3,0 

Lado Esquerdo 26 2,44 0,84 1,3 3,2 
 Tabela 5. Comprimento do pedículo perfurante nos lados direito e esquerdo do tórax. 
 

4.1.1.6 Comprimento do vaso perfurante (CVP) 

 
 

O vaso perfurante apresentou comprimento médio de 3,6 cm (2,1 a 4,7 

cm). Não se observou diferença estatística entre os lados direito e esquerdo 

do tórax (p=0,935), (Tabela 6). 

 

VASO 
PERFURANTE NÚMERO 

COMPRIMENTO 
MÉDIO  

(CM) 

DESVIO 
PADRÃO MÍNIMO MÁXIMO 

Lado Direito 21 3,53 1,15 2,1 4,5 

Lado Esquerdo 26 3,64 1,44 2,0 4,7 
 Tabela 6. Comprimento do vaso perfurante nos lados direito e esquerdo do tórax. 
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4.2. Estudo clínico 

 

4.2.1 Estatística descritiva dos grupos de reconstrução 

imediata e tardia 

 

As pacientes submetidas à reconstrução foram comparadas quanto a 

lateralidade da mama reconstruída, aos aspectos clínicos (idade, peso, 

altura, IMC, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus), ao tabagismo 

e a presença de radioterapia. 

 

 

4.2.1.1 Lateralidade da mama reconstruída 
 

Na tabela 7 apresentamos a distribuição das pacientes presentes nos 

dois grupos de acordo com a lateralidade da mama reconstruída. Na análise 

estatística, não foram observadas diferenças entre as pacientes submetidas 

à reconstrução mamária imediata e tardia quanto à lateralidade (p=0,671) e 

à bilateralidade das reconstruções (p=0,143). 
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Técnica   
Imediata (n=46)

n (%) 
Tardia (n=31) 

n (%) 
p 

LADO    
Direito 26 (56,5%) 16 (51,6%) 0,671 
Esquerdo 20 (43,5%) 15 (48,4%)  
 
Tabela 7. Distribuição das pacientes submetidas à reconstrução imediata e tardia por
mama reconstruída (lado direito e esquerdo) 
 

 

4.2.1.2 Aspectos clínicos 

 

- Idade 

Na figura 23 apresentamos a distribuição das pacientes presentes nos 

dois grupos de acordo com a idade. Na análise estatística, a faixa etária das 

pacientes foi considerada equivalente para as pacientes submetidas à 

reconstrução mamária imediata e tardia com p=0,599. 
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 Figura 23. Gráfico tipo box-plot com a distribuição das pacientes submetidas à reconstrução
imediata e tardia de acordo com a idade. 
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- Peso, altura e IMC 

Na tabela 8 apresentamos a distribuição das pacientes presentes nos 

dois grupos de acordo com o peso, altura e IMC. Na análise estatística, as 

medidas antropométricas das pacientes foram consideradas equivalentes 

para as pacientes submetidas à reconstrução mamária imediata e tardia. 

Nos dois grupos o IMC se mostrou estatisticamente equivalente (p=0,498) 

(Tabela 8 e Figura 24). 

 
 
 
 

 Média Mediana dp Min Max p 

PESO (kg)       

Imediata (n=46) 67,67 69,00 9,26 46,00 86,00 0,508 

Tardia (n=31) 70,61 67,00 11,34 50,00 90,00  

ALTURA (m)       

Imediata (n=46) 1,60 1,60 ,06 1,48 1,75 0,818 

Tardia (n=31) 1,60 1,61 ,07 1,46 1,78  

IMC (kg/m2)       

Imediata (n=46) 26,41 26,65 2,88 19,91 34,45 0,498 

Tardia (n=31) 26,92 26,57 3,25 19,29 33,46  
 

 
 

Tabela 8. Distribuição das pacientes submetidas à reconstrução imediata e tardia de acordo com
o peso, altura e IMC.  
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Figura 24. Gráfico tipo box-plot com a distribuição das pacientes submetidas à reconstrução
imediata e tardia de acordo com IMC. 

 

-  Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus  

A tabela 9 apresenta a distribuição das pacientes presentes nos dois 

grupos de acordo com a presença de hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes. Na análise estatística, a prevalência de hipertensão arterial 

sistêmica (p=0,732) e diabetes (p>0,999) foi considerada equivalente para 

as pacientes submetidas à reconstrução mamária imediata e tardia. 
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Técnica   
Imediata (n=43)

n (%) 
Tardia (n=26) 

n (%) 
p 

    
HAS 10 (23,3%) 7 (26,9%) 0,732 
DM 3 (7,0%) 2 (7,7%) >0,999 
    

 

 Tabela 9. Distribuição das pacientes de acordo com a prevalência de hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) nas pacientes submetidas à reconstrução
imediata e tardia  

 
 

 
 
 
 
 

- Tabagismo 

Na tabela 10 apresentamos a distribuição das pacientes de acordo com 

a presença de tabagismo. Na análise estatística, a prevalência de tabagismo 

foi considerada semelhante para as pacientes submetidas à reconstrução 

mamária imediata e tardia (p=0,828), (Tabela 10). 

 

 
 

Técnica   
Imediata (n=43)

n (%) 
Tardia (n=26) 

n (%) 
p 

 
TABAGISMO 16 (37,2%) 9 (34,6%) 0,828 
    

 

Tabela 10. Distribuição das pacientes de acordo com a prevalência de tabagismo nas
pacientes submetidas à reconstrução imediata e tardia. 
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-  Radioterapia  

A tabela 11 apresenta a distribuição das pacientes de acordo com a 

presença de radioterapia. Nas pacientes submetidas à reconstrução 

imediata não houve a presença de radioterapia previamente à reconstrução. 

Todavia, 18 (69,2%) pacientes reconstruídas tardiamente apresentavam 

radioterapia previamente à cirurgia. Na análise estatística, presença de 

radioterapia no grupo de pacientes submetidas à reconstrução tardia foi 

estatisticamente significante (p<0,001). 

 

 

Técnica   
Imediata (n=43)

n (%) 
Tardia (n=26) 

n (%) 
p 

RT prévia 0 (0,0%) 18 (69,2%) 
 

<0,001 
 

 Tabela 11. Distribuição das pacientes de acordo com a presença de radioterapia (RT)
previamente à cirurgia nas pacientes submetidas à reconstrução imediata e tardia. 
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4.2.2 Pesquisa dos vasos perfurantes 

 

4.2.2.1 Grupo de reconstrução imediata 

 

Na casuística de 43 pacientes submetidas à reconstrução imediata, 3 

(7%) foram submetidas à reconstrução bilateral. Tal fato determinou a 

pesquisa rotineira dos vasos perfurantes em 46 regiões (Figura 25). 

Em 43 (93,5%) das 46 regiões analisadas, os vasos perfurantes 

estavam presentes, sendo que em 31 (67,3%) se localizaram no segundo 

espaço intercostal, 11 (23,9%) no terceiro e 1 (2,1%) no quarto. Nestas 

regiões em 16 (37,2%) foi possível a anastomose microcirúrgica com o 

pedículo vascular do retalho (Figura 26). Em 13 (81,2%) regiões foi utilizado 

o retalho DIEP, em 2 (12,5%) o retalho TRAM microcirúrgico  e em 1 (6,2%) 

o retalho S-GAP. Em 3 (6,5%) regiões analisadas não foram observados 

vasos perfurantes (Figura 26). 

Em 27 (62,7%) regiões não foi possível a realização da anastomose 

microcirúrgica com os vasos perfurantes. Entre as causas pode-se observar; 

lesão vascular durante a mastectomia em 21 (48,8%) vasos (Figura 27) e 

desproporção de calibre vascular em 6 (13,9%), (Figura 28). Neste grupo, 

em 15 (32,6%) foi realizada a anastomose nos vasos torácicos internos e em 

6 (13%) nos vasos toracodorsais. Seis (13%) mamas foram reconstruídas 

com retalhos TRAM pediculados sendo que em 5 a indicação para o 

procedimento foi a ausência de vasos receptores para a técnica 

microcirúrgica. 
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CALIBRE 
INCOMPATÍVEL

(2 ou 50%) 

MÁ QUALIDADE 
VASCULAR 
(2 ou 50%) 

ANASTOMOSE 
INVIÁVEL 

(4 ou 100%)

PERFURANTE
PRESENTE 
(4 ou 12,9%)

PERFURANTE 
AUSENTE 

(27 ou 87%)

CALIBRE 
INCOMPATÍVEL

(6 ou 13,9%) 

        LESÃO    
  VASCULAR 

(21 ou 48,8%) 
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TARDIA 
(31) 

IMEDIATA 
(46) 

REGIÕES 
TORÁCICAS

(77) 

Figura 25. Esquema ilustrativo demonstrando a utilização dos vasos perfurantes nas
reconstruções imediatas e tardias e a incidência de anastomose viáveis. 
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D

ANASTOMOSE 

VASOS PERFURANTESVASOS EPIGÁSTRICOS 
PROFUNDOS INFERIORES 

RETALHO 
DIEP 

C
ANASTOMOSE

RETALHO 
DIEP 

MÚSCULO PEITORAL 
MAIOR 

B

VEIA 
PERFURANTE 

ARTÉRIA 
PERFURANTE

A

RETALHO 
REMANESCENTE DA 

MASTECTOMIA 

VASO PERFURANTE

MÚSCULO PEITORAL 
MAIOR 

Figura 26a. Caso clínico (no. 01). MMGN, 35 anos, mastectomia radical esquerda e anastomose microcirúrgica
no vaso perfurante presente no segundo espaço intercostal. Em A, aspecto da mastectomia com o retalho
cutâneo remanescente, músculo peitoral maior e os vasos perfurantes. Em B, detalhe da artéria e veia
perfurante em bom aspecto. 

Figura 26b. Caso clínico (no. 01). Reconstrução mamária microcirúrgica com retalho vascularizado pelo ramo
perfurante dos vasos epigástricos profundos inferiores (DIEP). Em C, detalhe da região da mastectomia,
posicionamento do retalho DIEP e anastomose microcirúrgica entre os vasos epigástricos profundos inferiores
e os vasos perfurantes. Em D, detalhe em maior aumento da anastomose microcirúrgica. 



 Resultados  
   
 

73

 

ARTÉRIA  
PERFURANTE  

VEIA  PERFURANTE  

ARTÉRIA  
PERFURANTE II EIC 

ARTÉRIA  
PERFURANTE III EIC 

MÚSCULO PEITORAL 
MAIOR BA

QUEIMADURA COM 
BISTURI ELÉTRICO 

MÚSCULO PEITORAL 
MAIOR 

QUEIMADURA COM 
BISTURI ELÉTRICO 

LESÃO DA ARTÉRIA 
PERFURANTE 

MÚSCULO PEITORAL 
MAIOR 

VEIA PERFURANTE 

BA

VEIA PERFURANTE 

Figura 27. Exemplos clínicos do não emprego dos vasos perfurantes como pedículo receptor. Em A, nota-se os
vasos perfurantes do II espaço intercostal com a presença da veia perfurante íntegra e a lesão total da artéria
perfurante pelo bisturi elétrico. Em B, nota-se os vasos perfurantes do III espaço intercostal com a presença da
veia perfurante íntegra e a lesão parcial da artéria perfurante pelo bisturi elétrico. Em ambos os casos, foram
utilizados os vasos torácicos internos como pedículo receptor. 

Figura 28. Exemplos clínicos do não emprego dos vasos perfurantes como pedículo receptor. Em A, notam-se
os vasos perfurantes do II espaço intercostal com a presença de incompatibilidade de calibre arterial das
artérias perfurantes do II e III espaços intercostais (EIC). Em B, notam-se os vasos perfurantes do II espaço
intercostal com a presença de calibre insuficiente da artéria perfurante. Em ambos os casos, foram utilizados
os vasos torácicos internos como pedículo receptor. 
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4.2.2.2 Grupo de reconstrução tardia 

 

Na casuística analisada de 26 pacientes submetidas à reconstrução 

tardia, 5 (19,2%) pacientes foram submetidas à reconstrução bilateral. Tal 

fato determinou a pesquisa rotineira dos vasos perfurantes em 31 regiões 

torácicas (Figura 25). 

Em 4 (12,9%) das 31 regiões torácicas os vasos perfurantes estavam 

presentes, sendo todos localizados no segundo espaço intercostal. Em 27 

(87%) regiões analisadas não foram observados vasos perfurantes na região 

peitoral (Figura 29). 

Nas 4 regiões torácicas nas quais os vasos perfurantes estavam 

presentes, não foi possível a realização da anastomose  microcirúrgica  com 

o pedículo vascular do retalho. A incompatibilidade de calibre (2) e a má 

qualidade vascular (2) foram as razões para o não emprego como pedículo 

receptor. Na casuística total do grupo submetido à reconstrução tardia, em 

15 (48,3%) foi realizada a anastomose nos vasos torácicos internos e em 4 

(12,9%) nos vasos toracodorsais. Em 12 (38,7%) regiões torácicas foi 

utilizado o retalho TRAM pediculado para a reconstrução. 
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ANASTOMOSE 

VASOS 
EPIGÁSTRICOS 

PROFUNDOS 
INFERIORES 

VASOS 
TORÁCICOS 
INTERNOS 

RETALHO 
DIEP 

MÚSCULO 
PEITORAL 
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ESPAÇOS 
INTERCOSTAIS

III COSTELA 

MÚSCULO 
PEITORAL 

MAIOR 

B

ESPAÇOS 
INTERCOSTAIS 

A

CICATRIZ PRÉVIA DA 
MASTECTOMIA 

VASOS  
TORÁCICOS 
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Figura 29a. Caso clínico (no. 02). MC, 54 anos, mastectomia radical direita há 4 anos e radioterapia prévia. Em
A, aspecto da região torácica direita e marcações cutâneas demonstrando os espaços intercostais e os vasos
torácicos internos. Em B, detalhe da dissecção da região do músculo peitoral maior com a projeção do II e III
espaços intercostais sem evidência dos vasos perfurantes. 

Figura 29b. Caso clínico (no. 02). Reconstrução mamária microcirúrgica com retalho vascularizado pelo ramo
perfurante dos vasos epigástricos profundos inferiores (DIEP). Em C, detalhe da região da mastectomia e
dissecção dos vasos torácicos internos após ressecção da cartilagem da segunda costela. Em D, detalhe em
maior aumento da anastomose microcirúrgica dos vasos epigástricos profundos inferiores com os vasos
torácicos internos. 

 
 



 Resultados  
   
 

76

4.2.3 Complicações 

 

4.2.3.1 Grupo de reconstrução imediata 

 

Nas 46 reconstruções realizadas em 43 pacientes, foram observados 7 

(15,2%) casos de perda parcial do retalho sendo 4 (8,6%) em retalhos TRAM 

bipediculados e 3 (6,5%) em retalhos DIEP.  Nos 36 retalhos microcirúrgicos, 

foram observadas 9 (25%) tromboses vasculares sendo 5 (13,8%) arteriais e 

4 (11,1%) venosas. Quatro (11,1%) tromboses foram observadas no período 

intraoperatório, quatro (11,1%) nas primeiras 36 horas e 1 (2,7%) no sexto 

dia após a reconstrução. Neste grupo, 3 (8,3%) retalhos evoluíram para a 

perda total,  dois (5,5%) causados por trombose venosa e um (2,7%) por 

trombose arterial.  

Nos 9 retalhos pediculados realizados, observou-se um caso de perda 

parcial extensa do retalho que evoluiu para perda total da reconstrução. 

Seis (13%) pacientes apresentaram necrose parcial da pele 

remanescente da mastectomia (Figuras 30, 31, 32 e 33). 
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NECROSE 
DA PELE 
(ARÉOLA)

RETALHO 
DIEP 
Figura 30. Caso clínico (no. 03). MJPC, 57 anos, mastectomia periareolar com preservação de pele
esquerda. Reconstrução mamária imediata com retalho vascularizado pelo ramo perfurante dos vasos
epigástricos profundos inferiores (DIEP) e anastomose microcirúrgica no vaso perfurante presente no
segundo espaço intercostal. Em A, pós-operatório de 4 dias com aspecto da reconstrução e necrose da pele
remanescente da mastectomia (aréola). Em B, detalhe da mesma região após debridamento. 
NECROSE 
DA PELE 

RETALHO 
TRAM micro 
Figura 31. Caso clínico (no. 04). FAK, 59 anos, mastectomia com preservação de pele direita. Reconstrução
mamária imediata com retalho transverso do músculo reto do abdome microcirúrgico (TRAM micro) e
anastomose microcirúrgica nos vasos torácicos internos. Em A, pós-operatório de 5 dias com aspecto da
reconstrução e necrose da pele remanescente da mastectomia. Em B, detalhe da mesma região após
debridamento. 
A

A

 
 

B

B
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Figura 32. Caso clínico (no. 05). SYF, 57 anos, ma
imediata com retalho transverso do músculo reto do ab
dias com aspecto da reconstrução e necrose parcial
debridamento e reconstrução do complexo aréolo papil
 

NECROSE 
TOTAL DO 
RETALHO

RETALHO 
DIEP 

A

igura 33. Caso clínico (no. 06). CZ, 43 anos, mas
mediata com retalho vascularizado pelo ramo perfurant
 anastomose microcirúrgica nos vasos torácicos intern
econstrução e necrose total do retalho. Em B, detalhe d
B

stectomia radical esquerda. Reconstrução mamária
dome pediculado (TRAM). Em A, pós-operatório de 4
 do retalho. Em B, detalhe da mesma região após
ar. 

B
tectomia radical esquerda. Reconstrução mamária
e dos vasos epigástricos profundos inferiores (DIEP)
os. Em A, pós-operatório de 7 dias com aspecto da
a mesma região após debridamento. 
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4.2.3.2 Grupo de reconstrução tardia 

 

Nas 31 reconstruções tardias realizadas em 27 pacientes, foram 

observados 5 (16,1%) casos de perda parcial do retalho, 3 (9,6%) em 

retalhos TRAM bipediculados e 2 (6,4%) em retalhos DIEP (Figura 34).  

Neste grupo não foram observadas perda total ou necrose parcial da pele da 

mastectomia. 

Nos 15 retalhos microcirúrgicos, verificaram-se 8 casos (53,3%) de 

tromboses vasculares, 5 (33,3%) venosas e 3 (20%) arteriais. Sete (46,6%) 

tromboses foram observadas no período intraoperatório e 1 (6,6%) nas 

primeiras 12 horas após a reconstrução.  

 

BA PERDA 
PARCIAL 

RETALHO 
DIEP 

Figura 34. Caso clínico (no. 11). LN, 41 anos, mastectomia radical direita há 4 anos e radioterapia prévia.
Submetida a reconstrução mamária tardia com retalho vascularizado pelo ramo perfurante dos vasos
epigástricos profundos inferiores (DIEP) e anastomose microcirúrgica nos vasos torácicos internos. Em A,
pós-operatório de 3 dias com aspecto da reconstrução e sinais de estase venosa e perda parcial na região
lateral do retalho. Em B, detalhe da mesma região após debridamento. 
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4.2.3.3 Análise da incidência de complicações no grupo de 

reconstrução microcirúrgica de acordo com o pedículo receptor (vaso 

perfurante versus outros pedículos) 

 

Cinqüenta e seis reconstruções microcirúrgicas foram realizadas em 51 

pacientes. Em 15 (29,4%) pacientes ou 16 (28,5%) reconstruções, foram 

utilizados os vasos perfurantes como pedículo receptor. Neste grupo foram 

observados 2 (12,5%) casos de perda parcial do retalho, 1 (6,25%) caso de 

perda total e 2 (12,5%) casos de  necrose parcial da pele remanescente da 

mastectomia.   

Em 36 (70,6%) pacientes ou 40 (71,4%) reconstruções, foram utilizados 

outros pedículos receptores para o retalho microcirúrgico. Em 30 (53,5%) 

reconstruções foi realizada a anastomose nos vasos torácicos internos e em 

10 (17,8%) nos vasos toracodorsais (Figura 35). 
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Figura 35. Distribuição das pacientes submetidas à reconstrução mamária
microcirúrgica de acordo com o pedículo receptor empregado (em %). 
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Na análise estatística, as diferenças entre os grupos (pedículo receptor 

perfurante e outros pedículos) não foram estatisticamente significantes para 

os eventos de complicações gerais (p=0,548), perda parcial (p=0,494), perda 

total (p=0,644) e necrose da pele da mastectomia (p=0,193), (Tabelas 12, 

13, 14 e 15). 

 

   Perfurante Não Perfurante Total 

n 12 31 43 
Não 

% 75,00% 77,50% 76,80% 

n 4 9 13 

Complicações 
gerais 

Sim 
% 25,00% 22,50% 23,20% 

n 16 40 56 
Total 

% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 

 

Tabela 12. Incidência de complicações gerais (perda parcial, perda total e necrose da pele da
mastectomia) em pacientes submetidas à reconstrução microcirúrgica com pedículo receptor
perfurante e não perfurante (vasos toracodorsais e vasos torácicos internos). 

 

 Perfurante Não Perfurante Total 

n 14 33 47 
Não 

% 87,50% 82,50% 83,90% 

n 2 7 9 
Perda parcial 

Sim 
% 12,50% 17,50% 16,10% 

n 16 40 56 
Total 

% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 
Tabela 13. Incidência de perda parcial em pacientes submetidas à reconstrução
microcirúrgica com pedículo receptor perfurante e não perfurante (vasos toracodorsais e
vasos torácicos internos). 
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   Perfurante Não Perfurante Total 

n 15 38 53 
Não 

% 93,80% 95,00% 94,60% 

n 1 2 3 
Perda total 

Sim 
% 6,30% 5,00% 5,40% 

n 16 40 56 
Total 

% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 

Tabela 14. Incidência de perda total em pacientes submetidas à reconstrução microcirúrgica
com pedículo receptor perfurante e não perfurante (vasos toracodorsais e vasos torácicos
internos). 

 

 

 

   Perfurante Não Perfurante Total 

n 14 39 53 
Não 

% 87,50% 97,50% 94,60% 

n 2 1 3 

Necrose da 
mastectomia 

Sim 
% 12,50% 2,50% 5,40% 

n 16 40 56 
Total 

% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 

Tabela 15. Incidência de necrose da pele da mastectomia em pacientes submetidas à
reconstrução microcirúrgica com pedículo receptor perfurante e não perfurante (vasos
toracodorsais e vasos torácicos internos). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________________
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Discussão
___________
 



 Discussão  
   
 

84

 

A evolução histórica da reconstrução da mama transitou por diversos 

períodos, com diferentes abordagens e procedimentos. A melhor 

compreensão da anatomia e, mormente da vascularização cutânea 

resultaram no refinamento de procedimentos estabelecidos e no 

desenvolvimento de novas técnicas.  

Neste contexto, a microcirurgia associada ao conceito de retalhos 

vascularizados por vasos perfurantes apresentaram papel preponderante no 

tocante ao complexo processo de transferência de tecidos para a região da 

mama a ser reparada (Elliot; Hartrampf, 1990; Munhoz; Ferreira, 2005a).  

Na reconstrução mamária com técnica microcirúrgica é fundamental o 

planejamento pré-operatório; de fato, além da correta eleição do tipo de 

retalho a ser empregado, é de vital importância a escolha adequada dos 

vasos receptores. Fatores como a compatibilidade de calibre, a anatomia 

constante e a proximidade com a região mamária são características 

preponderantes e constantemente mencionadas (Serletti et al., 1999; Vath et 

al., 2002; Munhoz et al., 2002; Moran et al., 2003; Kompatscher et al., 2004; 

Nahabedian et al., 2004b; Munhoz et al., 2004b). 

Neste sentido, torna-se imprescindível o estudo da anatomia vascular 

e, por conseguinte, a identificação de pedículos receptores favoráveis para a 

realização das anastomoses microcirúrgicas (Lidman; Daniel, 1981).  

Frente à ausência de estudos mais detalhados parece-nos óbvio e 

necessário o estudo da anatomia dos vasos perfurantes. Assim, o 

conhecimento anatômico e a identificação de eventuais variações, além de 
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favorecerem o aprimoramento das técnicas, promove-se também melhores 

resultados, com menor índice de complicações (Munhoz, 2004c). 

A presente investigação foi desenvolvida em duas partes, o estudo 

anatômico em cadáveres e o estudo clínico nas reconstruções imediatas e 

tardias da mama. A elaboração de diferentes estudos e em populações 

distintas deveu-se às limitações inerentes à pesquisa anatômica intra-

operatória mais ampla, fato que, além de aumentar o tempo cirúrgico, se 

associa a risco e maior morbidade. De forma semelhante, a pesquisa da 

qualidade dos vasos perfurantes, dos efeitos clínicos adversos sobre os 

vasos e, sobretudo a reprodutibilidade da técnica apresentaria pouca 

validade no estudo em cadáveres, uma vez que esta população não seria 

representativa quanto aos aspectos clínicos característicos das 

reconstruções imediatas e tardias.  

Na presente pesquisa foram incluídos apenas cadáveres do sexo 

feminino, pois a aplicação da técnica seria focada somente em mulheres 

portadoras de câncer de mama e candidatas à reconstrução pós 

mastectomia. Ademais, teve-se o cuidado de selecionar cadáveres com 

idade entre 45 e 70 anos, que corresponde à maior incidência do câncer de 

mama (Hankey, 1992) e, portanto, de melhor correspondência dos dados 

coletados.  

As medidas antropométricas coletadas do prontuário médico permitiram 

estudar as dimensões de cada cadáver e sua correlação com a média da 

população brasileira. Segundo Marcondes (1991), a população adulta 

feminina apresenta média de altura de 1,64 m e média de peso de 65 kg. 
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Estes dados são próximos aos obtidos nos cadáveres estudados, de onde 

se pode inferir que a amostra da população analisada é representativa. No 

que se refere à correlação dos dados anatômicos com as medidas 

antropométricas, não foi necessária tal análise devido à pequena casuística 

de cadáveres e ao grande número de variáveis envolvidas. 

Procedemos à análise de dissecção na região torácica anterior entre a 

fúrcula do esterno e o apêndice xifóide. Excluímos todos os casos com 

cirurgias prévias nesta região, pois poderia haver interferência no 

posicionamento normal das estruturas e assim prejudicar a correta 

mensuração dos dados pesquisados. 

A dissecção dos vasos perfurantes apresenta, do ponto de vista 

técnico, relativa facilidade e depende da qualidade de conservação do 

cadáver, da técnica empregada e do calibre vascular das estruturas 

analisadas. No presente estudo foram utilizados cadáveres frescos e não 

formolizados, fato este que permitiu a maior conservação das estruturas e a 

menor distorção dos parâmetros anatômicos estudados.  

Outros métodos de investigação anatômica são relatados na literatura. 

O estudo anatômico pelos métodos radiológicos (Singh, 1981; Palmer; 

Taylor, 1986; Clark et al., 1997; Gupta et al., 2002) é válido e permite a 

visualização dos vasos principais e de ramos perfurantes de maior calibre. 

Todavia, o emprego da radiologia pela injeção intra-arterial de contraste e a 

obtenção de imagens por meio de raios-X não permitem o estudo detalhado 

da localização dos ramos perfurantes menores e de suas variantes, além da 

relação espacial com os tecidos adjacentes. 
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Singh (1981), utilizando material proveniente de cateterismo cardíaco, 

avaliou a anatomia da artéria torácica interna e seus ramos; o estudo relatou 

o menor calibre a partir do quarto espaço intercostal. Notou, ainda, a grande 

variabilidade anatômica presente na origem dos ramos perfurantes. Palmer e 

Taylor (1986), por meio de injeções intra-arteriais em cadáveres, observaram 

padrões de ramificação dos vasos torácicos internos e regiões com maior 

vascularização. Observaram a maior incidência de artérias perfurantes de 

maior calibre no segundo espaço intercostal.  

O uso de métodos dinâmicos de imagens, como a ultra-sonografia 

Doppler (Hefel et al., 1995; Park et al., 2003), é de grande importância no 

estudo da anatomia vascular do tórax. A principal vantagem refere-se à 

possibilidade de investigação em condições fisiológicas, uma vez que esta 

técnica se apresenta como método não invasivo. Como limitação, existe a 

dificuldade técnica de visualização de vasos com calibre inferior a 2 mm 

sendo, portanto, inferior à análise realizada em cadáveres frescos. 

O método de injeção de substâncias moldantes e a posterior corrosão 

das estruturas não vasculares com ácidos (Yamada et al., 1993) propicia 

moldes que favorecem o estudo da forma e das dimensões do sistema 

arterial.  Apesar de não haver relatos prévios da sua aplicação no estudo 

dos vasos perfurantes, pode-se inferir que a corrosão das estruturas ósseas 

e musculares levaria à perda do parâmetro anatômico e da relação com os 

espaços intercostais.  

O estudo por meio de cortes plastinados (Von Hagens et al., 1987; 

Rodrigues et al., 1993a; Rodrigues et al., 1993b) permite definir a localização 
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dos vasos torácicos internos, dos vasos perfurantes e das estruturas 

anatômicas adjacentes à semelhança do estudo em cadáveres. Todavia, a 

metodologia e a análise em casuísticas maiores seria por demais trabalhoso 

devido à característica tridimensional do percurso dos vasos perfurantes 

entre as fibras musculares.  

Na presente investigação e, visando a melhor visualização dos vasos 

perfurantes na região do panículo adiposo, utilizou-se o sistema de injeção 

intra-arterial de tinta corante associado ao látex. Foi padronizado o corante 

de cor vermelha devido ao maior contraste da tinta na tela subcutânea. 

Ademais, o látex permitiu maior facilidade técnica de dissecção uma vez que 

conferia também maior rigidez à parede vascular (Munhoz, 2004c). 

Os vasos perfurantes estão localizados nos espaços intercostais. Para 

a dissecção do trajeto intramuscular e identificação da sua origem é 

necessária a abertura dos músculos peitoral maior e intercostal e a 

dissecção do seu percurso por entre as fibras musculares. Na mensuração 

das variáveis contínuas como o comprimento dos vasos perfurantes e as 

distâncias em relação aos pontos de referência, empregou-se o instrumento 

de metrologia dimensional digital (paquímetro eletrônico). O instrumento 

permitiu maior precisão dos dados coletados, uma vez que o sistema 

apresenta alta sensibilidade e permite a medida de valores com até 2 

centésimos de milímetro.  

Apesar da metodologia empregada, não foi possível a dissecção do 

trajeto intramuscular de todos os vasos identificados. Este fato não constituiu 

limitação, uma vez que em 100% dos vasos de grande calibre e em 92% dos 
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de médio calibre, o estudo da origem vascular foi executado com sucesso. 

Neste último subgrupo, a lesão inadvertida do vaso foi a razão da não 

inclusão de todo o material. Nos vasos com calibre inferior a 1 mm, a maior 

dificuldade técnica de dissecção e a sua pouca representação clínica como 

pedículo receptor, justificaram a sua exclusão da análise. Ademais, é 

consenso que a maioria dos autores utilizam pedículos que apresentem 

médio e grande calibres e, portanto, os vasos de pequeno calibre 

apresentariam pouco significado prático (Blondeel, 1999a; Guzzetti; Thione, 

2001; Park et al., 2003; Munhoz et al., 2003b; Haywood et al., 2003; Munhoz 

et al., 2004b; Hamdi et al. 2004; Rosson et al., 2005). 

O número e a localização dos vasos perfurantes apresentaram 

concordância com a maioria dos trabalhos na literatura. No presente estudo 

foi observada a média de 5,4 vasos por cadáver ou 2,7 por região torácica 

analisada. Park et al. (2003) constataram a presença de dois a três vasos 

perfurantes por região torácica analisada e Hamdi et al. (2004) a presença 

de três a quatro vasos sendo, em sua maioria, no segundo espaço 

intercostal. Rosson et al. (2005), em estudos conduzidos em cadáveres 

observaram a presença de 2,6 vasos perfurantes por região analisada. 

O segundo espaço intercostal é citado como a localização preferencial 

dos vasos perfurantes de maior calibre (Manchot, 1889; Harii, 1974b; Daniel, 

1975; Palmer; Taylor, 1986; Guzzetti; Thione, 2001; Park et al., 2003; 

Haywood et al., 2003; Hamdi et al., 2004; Munhoz et al., 2004b; Rosson et 

al., 2005). Este dado se apresenta em concordância com o presente estudo 
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anatômico e clínico onde foi constatado maior número de vasos perfurantes 

no segundo espaço intercostal.  

Outros autores relataram a maior concentração de vasos perfurantes 

em outras regiões. Henle (1876) e Krause (1879) observaram a maior 

concentração no terceiro espaço intercostal. Outros autores não 

caracterizaram regiões específicas com maior prevalência de ramos 

calibrosos (Testut e Letarget, 1902; Longmire, 1947; Bakamjian, 1965; 

Gardner et al., 1975; Arnez et al., 1995; Dupin et al., 1996; Blondeel, 1999b). 

Nestas séries, a presença de inúmeros vasos distribuídos de maneira 

aleatória nos espaços intercostais foi relatada. 

Analisando-se especificamente o espaço intercostal, não há relatos 

prévios das sub-regiões com maior concentração de vasos perfurantes, bem 

como da distância média até o esterno. No presente estudo, todos os vasos 

perfurantes se localizaram à uma distância de até 4 cm da margem lateral do 

esterno; 69 % dos vasos perfurantes localizaram-se à uma distância entre 

0,5 a 3 cm. A menor parte dos vasos localizaram-se na região lateral, qual 

seja, à uma distância maior que 3 cm da margem do esterno.  

A identificação de regiões com maior incidência de vasos perfurantes, 

bem como a distância média até o esterno, favorecem o planejamento da 

reconstrução. Tal fato se torna relevante principalmente nas reconstruções 

imediatas onde a dissecção oncológica mais extensa pode ocasionar lesão 

dos vasos e, portanto, inviabilizar o seu emprego como pedículo receptor. A 

identificação prévia desta área crítica contribui para a maior cautela na sua 

dissecção por parte do mastologista. No presente estudo caracterizamos 
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uma sub-região com maior vascularização delimitada no segundo espaço 

intercostal e compreendida entre 0,5 a 3 cm do esterno, sendo tal 

informação não previamente relatada em estudos anatômicos e clínicos 

anteriores. 

Na programação da reconstrução mamária com retalhos 

microcirúrgicos é de vital importância o calibre dos vasos receptores. Desta 

forma, consegue-se uma maior facilidade técnica na realização das 

anastomoses (Daniel; Taylor, 1973; Gelder; Klopper, 1981; Chaivanichsiri, 

1999; Esclamado; Carrol, 1999; El-Mrakby et al., 2003; Munhoz; Ferreira, 

2005a). 

Apesar da relevância deste dado, são escassos e controversos os 

estudos que avaliam o calibre dos vasos perfurantes. O uso de metodologias 

diferentes, a utilização de parâmetros anatômicos não padronizados, bem 

como a qualidade das peças anatômicas podem estar relacionadas com 

alguns dados contraditórios. O desconhecimento da relevância da 

informação relacionada ao calibre e à localização dos vasos, na época de 

realização de alguns estudos, também pode ter contribuído para a pouca 

precisão dos dados e até a contradição de algumas informações. 

Harii (1974b) observou que o vaso perfurante apresentava calibre 

arterial entre 0,8 e 1,2 mm e venoso entre 1,5 e 2,5 mm. Park et al. (2003) 

observaram calibre vascular aproximado entre 1,2 e 1,5 mm e Hamdi et al. 

(2004), a presença de calibre arterial e venoso médios de 1 (0,5 a 1,5) e 1,7 

(0,5 a 3) mm, respectivamente. Todavia, Munhoz et al. (2004b) em análise 

por meio de histomorfometria realizaram estudos mais precisos sobre o 
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calibre vascular dos vasos perfurantes. Na série inicial observaram calibre 

arterial e venoso médios de 598,48 e 848,97 µm respectivamente e, 

portanto, inferiores aos constatados nos estudos antecedentes. 

Na presente investigação foram analisados os vasos perfurantes com 

calibre superior a 0,5 mm, detectado com paquímetro eletrônico. Nesta 

amostra, a maior parte apresentou calibre entre 0,5 e 1 mm. O restante da 

casuística apresentou calibre superior à 1 mm e, conseqüentemente, mais 

factível à anastomose microcirúrgica.  

O vaso perfurante tem origem, na maioria dos casos, nos vasos 

torácicos internos e, após o trajeto no espaço intercostal, atinge a região 

retropeitoral. Neste local, há a presença de alguns ramos para os músculos 

intercostais e peitoral maior. Após o trajeto pelas fibras musculares, o vaso 

atravessa a fáscia muscular e atinge o espaço subcutâneo. No presente 

estudo pôde-se observar que, exceto quanto à origem, todos os vasos 

apresentaram anatomia semelhante quanto ao trajeto até a região da tela 

subcutânea.  

A maioria dos estudos anatômicos descreve uma origem única para os 

vasos perfurantes, no caso, os vasos torácicos internos (Manchot, 1889; 

Harii, 1974b; Daniel, 1975; Gardner et al., 1975; Palmer; Taylor, 1986; 

Guzzetti; Thione, 2001; Park et al., 2003; Haywood et al., 2003; Hamdi et al., 

2004; Rosson et al., 2005). No presente estudo observamos duas formas 

anatômicas distintas. Em 86 % dos casos, os vasos apresentaram origem 

nos vasos torácicos internos e em 13 % apresentaram origem nos vasos 

intercostais. Apesar da importância deste dado no contexto da anatomia 
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descritiva, tal fato apresenta pouco significado prático uma vez que na 

utilização do vaso perfurante como receptor a sua dissecção é realizada até 

o plano do músculo peitoral maior e, portanto, superficialmente à sua origem 

nos vasos profundos. 

Na programação do retalho microcirúrgico, o comprimento do pedículo 

receptor favorece a realização das anastomoses. A possibilidade de 

anastomose vascular com maior número de pedículos, a maior mobilidade 

do retalho durante a sua montagem e o não emprego de enxertos 

vasculares, são os principais benefícios advindos do seu maior comprimento 

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

2004; Munhoz; Ferreira, 2005a). 

Embora não constitua contra-indicação absoluta, a presença de 

pedículos receptores curtos torna o procedimento mais complexo uma vez 

que há maior tração na anastomose vascular. Ademais, há menor exposição 

cirúrgica do campo operatório, uma vez que o retalho permanece mais 

próximo, ou mesmo sobre a anastomose (Mathes; Nahai,1997; Weiss; 

Pribaz, 2000). 

Na literatura não há estudos anatômicos que avaliem de maneira 

objetiva e comparativa, o comprimento dos vasos perfurantes e, sobretudo, 

do pedículo perfurante. Sasaki et al. (2001), em estudos com o retalho 

deltopeitoral, relataram comprimento médio de 3,5 cm (1,8 a 4,8 cm). 

Todavia não há menção dos parâmetros empregados na sua mensuração. 

Park et al., (2003), em série clínica, observaram comprimentos do pedículo 

entre 1 e 2 cm no segundo espaço intercostal.  
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Na presente investigação foi realizada a medida dos vasos perfurantes 

de médio e grande calibres, totalizando 47 vasos mensurados. Determinou-

se o comprimento do pedículo perfurante como a distância compreendida 

entre a região de saída do vaso do músculo peitoral maior e a região de 

entrada na tela subcutânea. Diferente do constatado por Sasaki et al. (2001), 

foi observado comprimento médio de 2,4 cm (1,0 a 3,2 cm). A constatação 

do menor comprimento no presente estudo pode ser atribuída à não inclusão 

da dimensão do vaso no interior dos músculos peitoral maior e intercostal. 

A presença de pedículos receptores com maior comprimento permite 

maior facilidade técnica na realização das anastomoses (O´Brien et al., 

1990; Weiss; Pribaz, 2000; Gill et al. 2004; Munhoz; Ferreira, 2005a). Desta 

forma, os vasos perfurantes apresentam-se em posição de desvantagem em 

relação aos vasos torácicos internos. Neste último, alguns autores relatam 

que, por meio da ampla dissecção do espaço intercostal, há a possibilidade 

de se impetrar comprimentos próximos à quatro cm e, portanto, superiores 

aos observados nos vasos perfurantes (Ninkovic et al., 1995; Hefel et al., 

1995). No emprego de retalhos com pedículos menores, qual seja o retalho 

músculo-cutâneo do glúteo máximo, a realização da anastomose pode 

apresentar maior dificuldade técnica e, em alguns casos, inviável sem a 

utilização de enxertos vasculares associados (Mathes; Nahai, 1997; Munhoz, 

2004c). 

Assim, o retalho DIEP apresenta vantagens em relação aos demais 

retalhos microcirúrgicos. O detalhe técnico que permite a separação do 

tecido muscular do vaso perfurante favorece a extensão final do 
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comprimento do pedículo (Munhoz, 2004c). A presença de pedículos mais 

extensos torna a anastomose microcirúrgica mais fácil, além de permitir 

maior mobilidade no posicionamento do retalho favorecendo assim a 

montagem da mama (Craigie et al., 2003; Gill et al., 2004; Munhoz, 2004c). 

Outro aspecto relevante está relacionado com o calibre dos vasos 

perfurantes. O menor calibre vascular coloca-os em posição de 

desvantagem em relação às demais alternativas. Apesar de não se 

apresentar como critério absoluto na escolha do pedículo receptor, a maior 

compatibilidade de calibre constitui aspecto importante no planejamento 

cirúrgico (Serletti et al., 1999; Vath et al., 2002; Moran et al., 2003; 

Nahabedian et al., 2004b). Desta forma, procuramos realizar a anastomose 

microcirúrgica apenas nas situações onde a incompatibilidade de calibre se 

mostrou inferior a 25%. Na casuística estudada, em 10% dos vasos foi 

contra-indicada a anastomose, sendo esta realizada nos vasos torácicos 

internos uma vez que a compatibilidade de calibre se mostrou mais 

favorável. 

Desde que Blondeel publicou o primeiro caso com a utilização dos 

vasos perfurantes como receptores, outros trabalhos surgiram avaliando a 

sua localização e detalhes relacionados à dissecção (Blondeel, 1999b; 

Koshima et al., 2000; Guzzetti; Thione, 2001; Park et al., 2003; Munhoz et 

al., 2003b; Rosson et al., 2005). Na revisão da literatura, verificou-se que 

são poucos e limitados os trabalhos que analisam a reprodutibilidade e a 

aplicação da técnica nas reconstruções mamárias imediatas e tardias 

(Haywood et al., 2003; Munhoz et al., 2004b; Hamdi et al. 2004). 
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No presente estudo clínico, 69 pacientes foram submetidas à 77 

reconstruções mamárias; todas as respectivas regiões torácicas foram 

analisadas quanto à presença dos vasos perfurantes e a possibilidade do 

seu emprego como pedículo receptor.  

A análise dos eventos clínicos se baseou em estudo de coorte que 

envolveu pacientes portadores de deformidades mamárias e submetidas à 

reconstrução. O procedimento cirúrgico, a pesquisa dos vasos perfurantes, a 

investigação dos dados pertinentes à reconstrução e a avaliação de 

complicações, foram realizadas por meio de julgamento pré, intra e pós-

operatório e por um único observador. Apesar desta análise ser retrospectiva 

em relação aos eventos pós-operatórios coletados, todas as pacientes foram 

operadas e seguidas por um único observador, fato este que impossibilitou a 

subestimação do registro dos eventos. 

No total das regiões avaliadas, em 61% constatou-se a presença dos 

vasos perfurantes, sendo em sua maioria, localizados no segundo espaço 

intercostal à semelhança da literatura e do presente estudo anatômico. 

Analisando-se comparativamente as reconstruções imediatas e tardias, 

podem-se observar diferenças estatisticamente significantes. Nas 

reconstruções imediatas, em 93% dos casos houve a identificação dos 

vasos perfurantes; todavia, tal fato apenas se observou em 13% das 

reconstruções tardias. 

Ademais, marcantes diferenças foram observadas na realização das 

anastomoses microcirúrgicas em ambos os grupos. Nas pacientes 

submetidas à reconstrução imediata, em 37% foi possível a utilização dos 
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vasos perfurantes como pedículo receptor.  Nos demais casos deste grupo, 

a lesão vascular durante a cirurgia oncológica e a incompatibilidade de 

calibre vascular, foram as principais causas de insucesso da realização da 

anastomose. Nas reconstruções tardias, a incompatibilidade de calibre e a 

má qualidade vascular estiveram presentes, tornando assim, a anastomose 

inviável do ponto de vista técnico. 

A real causa responsável pela menor incidência e a pior qualidade dos 

vasos perfurantes nas reconstruções tardias não está totalmente 

esclarecida. Acreditamos que a presença de cirurgia mamária prévia, quais 

sejam mastectomias, mastoplastias e inclusão de implante mamário, pode 

estar implicada. Na literatura há descrições relatando a manipulação 

cirúrgica prévia, ou mesmo a completa secção dos vasos durante a primeira 

cirurgia como possíveis causas para a menor incidência dos vasos 

perfurantes (Hamdi et al., 2004; Munhoz et al., 2004b).  

Outro fator relevante está relacionado com o tratamento oncológico 

adjuvante. A presença de radioterapia previamente à reconstrução pode 

estar relacionada à menor incidência e, sobretudo na qualidade dos vasos 

perfurantes das reconstruções tardias (Munhoz et al., 2004b; Hamdi et al., 

2004). Apesar da existência de evidências diretas sobre os efeitos deletérios 

da radioterapia na vascularização cutânea (Gorodetsky et al., 1990; Miller; 

Rudolph, 1990; Taylor et al., 1992; Goodman et al., 1993; Schulman et al., 

1994; Renner et al., 1999; Mosgau et al., 2000; Rogers; Allen, 2002; 

Kronowitz; Robb, 2004; Temple et al., 2005), alguns estudos clínicos 

demonstram controvérsia sobre o tema.  
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Hamdi et al. (2004), em estudo clínico com 30 pacientes, mencionaram 

menor previsibilidade na identificação dos vasos perfurantes nas pacientes 

submetidas à reconstrução tardia. Consoante aos autores, a radioterapia 

pode estar implicada como importante fator neste processo.  

De maneira contrária, Haywood et al. (2003) relataram o emprego dos 

vasos perfurantes em pacientes submetidas à reconstrução mamária 

imediata e tardia. Apesar da realização da anastomose em 39% dos casos, 

não há relatos quanto à prevalência e à qualidade dos vasos perfurantes nas 

pacientes com radioterapia prévia. Diferentemente às séries clínicas 

antecedentes (Blondeel, 1999b; Guzzetti; Thione, 2001; Park et al., 2003; 

Munhoz et al., 2003b), os autores relataram a realização das anastomoses 

na região retropeitoral e, portanto, menos suscetíveis aos efeitos da 

radioterapia.  

É fato que a radioterapia apresenta efeitos cutâneos e vasculares 

importantes. O espessamento da camada íntima e as alterações na camada 

média dos vasos são freqüentemente relatados (Mulholland et al., 1993; 

Evans et al., 1995; Mosgau et al., 2000; Kronowitz; Robb, 2004). Alguns 

trabalhos descreveram quadros de arterites inflamatórias e doença 

arteriosclerótica em vasos submetidos à radioterapia (Moustafa; Hopewell, 

1979; Gorodetsky et al., 1990; Miller; Rudolph, 1990; Taylor et al., 1992; 

Goodman et al., 1993; Mulholland et al., 1993; Mosgau et al., 2000). Lesões 

agudas são mencionadas como a inflamação perivascular, necrose celular e 

ocasionalmente a ruptura do vaso. Em longo prazo são descritos quadros de 
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lesão endotelial permanente e oclusão vascular (Taylor et al., 1992; 

Goodman et al., 1993; Mosgau et al., 2000; Kronowitz; Robb, 2004). 

Na cirurgia cardíaca alguns estudos avaliaram os efeitos da 

radioterapia nas pacientes submetidas à revascularização do miocárdio; 

todavia o assunto é motivo de controvérsia entre alguns autores (Schulman 

et al., 1994; Renner et al., 1999; Van Son et al., 1992; Gansera et al., 1999; 

Nasso et al., 2005). Estudos com casuísticas menores demonstraram os 

efeitos deletérios da radioterapia torácica na qualidade dos vasos torácicos 

internos (Schulman et al., 1994; Renner et al., 1999). Contrariamente, 

ensaios clínicos controlados e com casuísticas mais expressivas não 

mostraram alterações vasculares maiores bem como redução de fluxo 

sanguíneo nos vasos empregados como enxerto vascular (Van Son et al., 

1992; Gansera et al., 1999; Nasso et al., 2005). 

Em séries clínicas avaliando reconstruções mamárias tardias com os 

vasos toracodorsais e torácicos internos, a presença de tecido cicatricial 

perivascular ou mesmo a completa oclusão do pedículo receptor são 

mencionadas como alterações comuns pós-radioterapia (Evans et al., 1995; 

Ninkovic et al., 1995; Banic et al., 1995; Arnez et al., 1995; Dupin et al., 

1996; Clark et al., 1997; Majumder; Batchelor, 1999; Moran et al., 2003; Vath 

et al., 2002; Kronowitz; Robb, 2004; Temple et al., 2005). Todavia, a 

totalidade destas observações é relacionada à análise de pedículos maiores 

e, portanto, diferente da localização e das características dos vasos 

perfurantes localizados na região subcutânea. Até o presente momento, não 
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há estudos clínicos avaliando os efeitos da radioterapia nos vasos 

perfurantes do músculo peitoral maior.  

Na presente investigação constatou-se de maneira significativa que as 

pacientes submetidas à reconstrução imediata não foram submetidas 

previamente à radioterapia. Entretanto, nas pacientes submetidas à 

reconstrução tardia 61% das 31 regiões torácicas analisadas apresentavam 

antecedente de radioterapia. Na comparação com as pacientes submetidas 

à reconstrução imediata, tal fato se demonstrou estatisticamente significante 

(p<0,001). Desta forma, a experiência clínica e experimental relatada por 

alguns autores leva-nos a aventar que efeitos deletérios ou mesmo a 

oclusão dos vasos perfurantes possam vir a ocorrer após a aplicação de 

radioterapia, e esta pode apresentar efeitos importantes na previsibilidade da 

qualidade do vaso como pedículo receptor nas reconstruções tardias. 

Outro aspecto importante está relacionado à qualidade dos vasos 

perfurantes nas reconstruções imediatas. Em aproximadamente 50% dos 

casos onde os vasos estavam presentes, houve o diagnóstico de lesão 

vascular macroscópica. A secção parcial ou completa, a presença de lesões 

decorrentes de tração mecânica ou mesmo queimaduras térmicas advindas 

do uso do bisturi elétrico foram características destas lesões, fato este que 

impossibilitou o seu emprego como pedículo receptor. 

Desta forma, torna-se fundamental o planejamento multidisciplinar na 

utilização dos vasos perfurantes como receptores. O emprego de técnica 

cirúrgica delicada e minuciosa por parte do mastologista e a atenção aos 

limites anatômicos da área crítica de vascularização constituem fatores 
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fundamentais para o sucesso do procedimento (Park et al., 2003; Munhoz et 

al., 2004b; Hamdi et al., 2004; Rosson et al., 2005).  

Alguns autores, em experiências clínicas, relataram a importância da 

técnica da mastectomia na preservação dos vasos perfurantes. Park et al. 

sugeriram a discussão conjunta pré-operatória com o mastologista com o 

intuito de preservação dos vasos. De modo semelhante, Rosson et al., 

preconizaram a dissecção associada com o cirurgião oncológico com o 

objetivo de preservação dos vasos perfurantes principais. 

O mapeamento pré-operatório por meio de métodos não invasivos, 

como a ultrassonografia Doppler, é citado por alguns autores (Park et al., 

2003; Rosson et al., 2005).  É fato que a identificação dos vasos perfurantes 

de maior calibre por meio de métodos de imagem se torna válida uma vez 

que favorece o planejamento da cirurgia oncológica e facilita a preservação 

vascular. Apesar de no presente estudo não terem sido empregados 

métodos de imagem, o reconhecimento da área crítica de vascularização 

favorece a maior previsibilidade técnica por parte do mastologista e, 

portanto, maior reprodutibilidade do procedimento. 

Apesar dos benefícios advindos da microcirurgia, a técnica não é isenta 

de complicações. As primeiras séries clínicas datam da década 80 e 

relataram a perda parcial do retalho e, sobretudo a perda total como as 

principais complicações (Serafin et al.,1982; Arnez et al.,1988; Grotting et 

al.,1989; Pennington; Hassall, 1991; Banic et al., 1995; Ninkovic et al.,1995; 

Dupin et al., 1996; Feng, 1997; Blondeel, 1999c; Hamdi et al., 1999; Moran 

et al., 2003; Gill et al., 2004). 
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A perda parcial está associada à insuficiência de fluxo sanguíneo em 

segmentos específicos do retalho (Kroll et al., 1998; Smith; Pribaz, 2000). 

Pode comprometer a pele e o tecido adiposo e apresenta incidência variável 

na literatura. Estudos com casuísticas significativas relataram incidência 

entre 4 a 62% das reconstruções (Arnez et al.,1988; Groting et al., 1989; 

Schusterman et al., 1992; Gherardini et al., 1994; Banic et al., 1995; Kroll et 

al., 1998; Kroll, 2000; Klebuc et al., 2003; Gill et al., 2004). Fatores como o 

tipo de retalho, a extensão da área cutânea e a técnica estão diretamente 

relacionados à incidência de perdas parciais nos retalhos microcirúrgicos 

(Khouri et al., 1998; Blondeel et al., 2000; Kroll et al., 1998; Kroll, 2000; 

Moran; Serletti, 2001; Moran et al., 2003; Nahabedian et al., 2004b). 

Na presente investigação foram observados doze casos de perdas 

parciais ou 15,5% das reconstruções, sendo sete casos em retalhos TRAM 

bipediculados e cinco casos em retalhos DIEP. Não foram observados casos 

de perdas parciais no retalho TRAM microcirúrgico, retalho do músculo 

grande dorsal microcirúrgico e retalho vascularizado pelo ramo perfurante da 

artéria glútea superior.  

Alguns autores observaram a presença de maior fluxo vascular nos 

retalhos TRAM microcirúrgicos do que nos retalhos TRAM pediculados 

(Grotting et al., 1989; Schusterman et al., 1992; Gherardini et al., 1994; Kroll 

et al., 1998; Moran; Serletti, 2001) e no retalho DIEP (Kroll et al., 1998; Kroll, 

1999; Kroll, 2000). Todavia, outros autores constataram incidência de perdas 

parciais semelhantes entre os diferentes retalhos utilizados (Blondeel et al., 

2000; Bajaj et al., 2006). Apesar da controvérsia, a maior vascularização 
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presente nos retalhos músculo-cutâneos microcirúrgicos, advinda da 

presença de um maior número de vasos perfurantes, pode estar relacionada 

com a ausência de perdas parciais neste grupo. Todavia, o número não 

significativo de pacientes submetidas à reconstrução com estes retalhos não 

permitem conclusões definitivas no presente estudo.  

A perda total do retalho está diretamente relacionada à trombose do 

pedículo arterial ou venoso. Fatores de riscos clínicos, técnica cirúrgica e, 

sobretudo a qualidade dos vasos receptores estão diretamente associados 

com à incidência de tromboses vasculares e à perda total do retalho (Feng, 

1997; Khouri et al., 1998; Blondeel et al., 2000; Kroll, 2000; Moran; Serletti, 

2001; Moran et al., 2003; Nahabedian et al., 2004b).  

Na presente investigação observaram-se nove (25%) tromboses sendo 

cinco arteriais e quatro venosas no grupo imediato. Neste grupo, três (8,3%) 

retalhos evoluíram para a perda total. Nas pacientes submetidas à 

reconstrução tardia, foram observadas oito (53,3%) tromboses sendo cinco 

venosas e três arteriais. Apesar do maior número proporcional de tromboses 

no grupo tardio, não foram observados casos de perda total.  

Na análise estatística da incidência de perdas parciais e totais entre 

diferentes subgrupos, não foram observadas diferenças entre as pacientes 

submetidas à reconstrução mamária imediata e tardia. Conclusões 

semelhantes foram observadas neste estudo comparando-se pacientes 

submetidas à reconstrução com a utilização dos vasos perfurantes e outros 

pedículos receptores. No que se refere à análise estatística dos eventos 

trombose vascular e complicações e a correlação dos dados coletados com 
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os demais pedículos vasculares, não foi necessário utiliza-lo devido ao 

número não significativo de pacientes submetidas à reconstrução com os 

demais pedículos receptores, sejam os vasos torácicos internos ou 

toracodorsais. Ademais, a pequena casuística de tromboses e o grande 

número de variáveis envolvidas tornariam tal análise imprópria do ponto de 

vista estatístico. 

Diferentemente das perdas parcial e total, a necrose da pele da 

mastectomia está relacionada com a técnica da cirurgia oncológica (Carlson 

et al., 1997; Slavin et al., 1998). A tração excessiva da pele durante a 

mastectomia, a presença de retalhos cutâneos delgados com lesão do plexo 

vascular subdérmico e a ampla dissecção com lesão dos pedículos 

vasculares da mama estão associados à maior incidência de complicações 

isquêmicas (Singletary, 1996; Carlson et al., 1997; Hidalgo et al., 1998; 

Slavin et al., 1998; Hultman; Daiza, 2003). No presente estudo observou-se 

incidência de 13% de necroses da pele, todos os casos ocorridos nas 

reconstruções imediatas. Todavia, a análise estatística não demonstrou 

significância entre os diferentes subgrupos analisados, seja nas pacientes 

submetidas às reconstruções imediata e tardia, seja nas pacientes 

submetidas à reconstrução com microcirurgia e nas pacientes em que se 

empregou os vasos perfurantes como pedículo receptor. 

Além da qualidade da técnica cirúrgica e dos cuidados pós-operatórios, 

fatores de risco clínicos relacionados à vascularização cutânea podem estar 

associados com a ocorrência de complicações. De fato, estudos realizados 

em necrópsias de pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica e 
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diabetes mellitus demonstraram maior prevalência de lesões ateroscleróticas 

em graus avançados quando comparados com os não afetados (Wilkins et 

al., 1959; Strandness et al., 1964). Apesar de não haver consenso na 

literatura, alguns estudos clínicos e experimentais relataram maior índice de 

complicações em pacientes com doenças clínicas sistêmicas e relacionadas 

à arterioesclerose (Barr; Joyce, 1989; Miller; Falcone, 1991; Colen et al., 

1997; Gill et al., 2004).  

Gill et al. (2004) por meio de casuística expressiva em reconstrução 

com retalho DIEP, referiram maior incidência de complicações em pacientes 

portadoras de hipertensão arterial sistêmica. Todavia, nas pacientes 

diabéticas não houve significância quanto às perdas parciais e totais do 

retalho. De modo semelhante, Nahabedian et al. (2004b) não observaram 

correlação entre o antecedente de diabetes e a incidência de tromboses no 

pedículo vascular e a perda do retalho. Entretanto, Miller e Falcone (1991) 

demonstraram maior índice de complicações e perda da reconstrução em 

pacientes diabéticas e fumantes quando comparadas com as pacientes 

saudáveis e não fumantes. 

É consenso entre alguns autores que o tabagismo constitui o mais 

importante fator de risco para a doença vascular periférica (Janzon, 1974; 

Strong; Richards, 1976). Todavia, os efeitos deletérios do tabagismo na 

incidência de complicações em pacientes submetidas à reconstrução 

mamária ainda não demonstram relação clara na literatura. Lin et al. (2001) 

e Selber et al. (2006) observaram relação direta entre a história de 

tabagismo recente e a perda parcial do retalho. Todavia, outros autores 

 
 



 Discussão  
   
 

106

observaram incidência semelhante de tromboses vasculares e perda total do 

retalho microcirúrgico em pacientes fumantes quando comparadas com não 

fumantes (Chang et al., 2000; Padubidri et al., 2001; Nahabediam et al., 

2004b).  

Apesar da controvérsia e da ausência de estudos controlados com 

casuísticas significantes avaliando o impacto das doenças clínicas e do 

tabagismo na incidência de complicações, é consenso entre a maioria dos 

autores que a obesidade constitui importante fator de risco isolado para 

complicações pós-operatórias (Miller; Falcone, 1991; Lin et al., 2001; Gill et 

al. 2004; Garvey et al., 2005; Selber et al., 2006).  

Na presente investigação, dados e antecedentes relacionados aos 

fatores de risco foram rigidamente coletados, quais sejam a idade, o índice 

de massa corpórea, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e 

tabagismo. Na análise estatística, a incidência dos fatores de risco 

demonstrou ser equivalente entre as pacientes submetidas às reconstruções 

imediata e tardia. No que se refere à correlação da incidência de 

complicações nos diferentes subgrupos de pacientes com os fatores de risco 

coletados, tal análise não foi efetuada pela pequena incidência de 

complicações na população estudada. Para tal avaliação haveria a 

necessidade de estudos adicionais controlados, e randomizados associados 

com casuísticas maiores avaliando a correlação de cada fator em subgrupos 

de pacientes submetidas às diferentes técnicas.  

O conceito de retalhos vascularizados por vasos perfurantes 

apresentou grande impacto na cirurgia reconstrutora a partir dos trabalhos 
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pioneiros propostos por Taylor e Palmer em 1987. Por meio de estudos da 

vascularização cutânea, foi possível estabelecer o conceito do angiossomo o 

qual é definido como o território cutâneo que recebe a sua vascularização a 

partir de uma única artéria perfurante. 

Este impulso inicial levou à reflexão e à busca por novas alternativas 

técnicas nos procedimentos habitualmente realizados. Assim, a nova opção 

de vascularização dos tradicionais retalhos músculo-cutâneos apenas na 

artéria perfurante principal e não mais no segmento muscular, serviram de 

base científica para inúmeras linhas de pesquisa conduzidas a partir da 

década 90.  

Neste sentido, o desenvolvimento dos retalhos vascularizados por 

vasos perfurantes e o princípio da menor morbidade cirúrgica muito 

contribuíram para a introdução, aplicação e aperfeiçoamento do emprego 

dos próprios vasos perfurantes como pedículo receptor na região torácica. 

Com posição anatômica semelhante aos vasos torácicos internos, os 

vasos perfurantes apresentam, como diferenças, situação mais superficial e, 

portanto, menor extensão na sua dissecção. Ademais, a situação mais 

superficial permite a realização das anastomoses em posição mais próxima 

ao cirurgião e, conseqüentemente, maior facilidade técnica e menor 

interferência dos movimentos respiratórios. A posição mais superficial dos 

vasos permite ainda a preservação das cartilagens costais e a maior 

integridade da parede torácica e, por conseguinte, menor morbidade para a 

paciente. A preservação dos vasos torácicos internos favorece a sua 
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utilização futura como pedículo alternativo nas situações de trombose da 

anastomose prévia ou mesmo na eventual revascularização do miocárdio.  

A despeito dos aspectos positivos, os vasos perfurantes apresentaram 

limitações no presente estudo, fato este que reduziu a reprodutibilidade da 

técnica. A sua menor extensão, o menor calibre vascular e a maior 

fragilidade advinda da maior exposição durante a cirurgia oncológica 

constituem as principais limitações frente aos demais pedículos. A menor 

incidência e qualidade observada nas reconstruções tardias limitam a sua 

ampla indicação em um considerável subgrupo de pacientes candidatas à 

reconstrução. Nestas situações, os pedículos vasculares representados 

pelos vasos toracodorsais e, sobretudo os torácicos internos ainda 

constituem importante alternativa como receptores. 

A análise de todos estes fatores implica que o processo de escolha do 

pedículo receptor se baseia em critérios multifatoriais. A localização do vaso 

perfurante e o calibre vascular associado à sua preservação, além da 

qualidade, constituem em conjunto, os principais fatores utilizados na sua 

seleção como vaso receptor. 

A maior concentração de vasos perfurantes calibrosos na região do 

segundo espaço intercostal e a ausência dos mesmos nas situações de 

cirurgias prévias e na presença de radioterapia, características comuns nas 

reconstruções tardias, constituem parâmetros anátomo-clínicos importantes 

no planejamento da técnica.  

Assim, a presente investigação forneceu dados importantes sobre a 

anatomia vascular dos vasos perfurantes para que este seja abordado com 
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mais propriedade em estudos clínicos futuros. O conhecimento anatômico 

detalhado dos vasos perfurantes, além de particularidades presentes nas 

reconstruções imediatas e tardias constituem relevantes informações para o 

planejamento da reconstrução da mama com microcirurgia.  

 

 
 



_______________________

6.  Conclusões
____________



 Conclusões  
   
 

 
 

111

 

O presente estudo anatômico e clínico permitiu concluir que: 

 

 

I.  a região localizada no segundo espaço intercostal, que dista 

entre 0,5 a 3 cm do esterno, apresentou maior incidência de 

vasos perfurantes de maior calibre.  

 

II.  os vasos e o pedículo perfurante revelaram comprimento 

médio de 2,4 cm e 3,6 cm respectivamente e, na maior parte 

dos casos, tiveram origem nos vasos torácicos internos. 

 

III.  na maioria das reconstruções imediatas os vasos perfurantes 

estavam presentes, e em 37% foi possível a realização da 

anastomose. Na minoria das reconstruções tardias, os vasos 

perfurantes estavam presentes e em nenhum caso foi possível 

a realização da anastomose. A lesão vascular e a 

desproporção de calibre nas reconstruções imediatas, e a má 

qualidade vascular e a incompatibilidade de calibre nas 

reconstruções tardias foram as razões para o não emprego 

como pedículo receptor. 
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                PROTOCOLO ANATÔMICO  
RAMOS PERFURANTES DOS VASOS TORÁCICOS INTERNOS  

 
1. Identificação: 
CADÁVER No.:_______ DATA : _____/______/______. 
IDADE:_________ PESO:__________ ALTURA:__________   RAÇA:___________ 
 
2. Calibre dos Ramos Perfurantes (PEQ (<1mm), Méd (1-2mm), GDE (>2mm)) 

TÓRAX DIR:        TÓRAX ESQ: 
No.:_____(PEQ:_____;  MED:_____;  GDE:_____).         No.:_____(PEQ:_____;  MED:_____; GDE:_____). 
No.:_____(PEQ:_____;  MED:_____;  GDE:_____).         No.:_____(PEQ:_____;  MED:_____; GDE:_____). 
No.:_____(PEQ:_____;  MED:_____;  GDE:_____).         No.:_____(PEQ:_____;  MED:_____; GDE:_____). 
No.:_____(PEQ:_____;  MED:_____;  GDE:_____).         No.:_____(PEQ:_____;  MED:_____; GDE:_____). 

   
LOCALIZAÇÃO : ESPAÇOS/CALIBRE 

INTERCOSTAL DIR.              INTERCOSTAL ESQ. 
      
I.______________            I.______________  
II.______________            II.______________ 
III.______________            III.______________ 
IV.______________            IV.______________ 
V.______________            V.______________ 
VI.______________            VI.______________ 
 
3. Distância do esterno (MED (<0,5cm), INTERMED (0,5-3cm), LAT (>3cm)) 
LADO DIR: 
No. DA PERF. :______/_______.  DISTÂNCIA.: MED (   ), INTERMED (   ), LAT (   ) 
No. DA PERF. :______/_______.  DISTÂNCIA.: MED (   ), INTERMED (   ), LAT (   ) 
No. DA PERF. :______/_______.  DISTÂNCIA.: MED (   ), INTERMED (   ), LAT (   ) 
No. DA PERF. :______/_______.  DISTÂNCIA.: MED (   ), INTERMED (   ), LAT (   ) 
 
LADO ESQ: 
No. DA PERF. :______/_______.  DISTÂNCIA.: MED (   ), INTERMED (   ), LAT (   ) 
No. DA PERF. :______/_______.  DISTÂNCIA.: MED (   ), INTERMED (   ), LAT (   ) 
No. DA PERF. :______/_______.  DISTÂNCIA.: MED (   ), INTERMED (   ), LAT (   ) 
No. DA PERF. :______/_______.  DISTÂNCIA.: MED (   ), INTERMED (   ), LAT (   ) 
 
4. Origem e Comprimentos  
LADO DIR.  
No. DA PERF. :______/_______.  Origem: MI (   ), IC (  ). COMPR.: CP:______, CRP:______. 
No. DA PERF. :______/_______.  Origem: MI (   ), IC (  ). COMPR.: CP:______, CRP:______. 
No. DA PERF. :______/_______.  Origem: MI (   ), IC (  ). COMPR.: CP:______, CRP:______. 
No. DA PERF. :______/_______.  Origem: MI (   ), IC (  ). COMPR.: CP:______, CRP:______. 
 
LADO ESQ: 
No. DA PERF. :______/_______.  Origem: MI (   ), IC (  ). COMPR.: CP:______, CRP:______. 
No. DA PERF. :______/_______.  Origem: MI (   ), IC (  ). COMPR.: CP:______, CRP:______. 
No. DA PERF. :______/_______.  Origem: MI (   ), IC (  ). COMPR.: CP:______, CRP:______. 
No. DA PERF. :______/_______.  Origem: MI (   ), IC (  ). COMPR.: CP:______, CRP:______. 

  
5. OBSERVAÇÃO: 
___________________________________________________________________  
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PROTOCOLO CLÍNICO  
RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RAMOS PERFURANTES 

DOS VASOS TORÁCICOS INTERNOS  
 
 
 
1. Identificação: 
 
PACIENTE No.:____________               DATA DA S.O.: _____/______/______. 
IDADE:_________ PESO:__________ ALTURA:__________   MAMA: E(   ) , D (   ), BIL (   ). 
REC.: IMED (   ), TAR (   ). AP.: HAS (   ), DM (   ), TABAG (   ), RT (   ). 
 
2. Diagnóstico: 
LADO: DIR (   ), ESQ (   ), BIL (   ). 
MASTECTOMIA: RADICAL (   ), RADICAL MODIFICADA (   ), PRESERV.PELE (   ) 

         ADENOMASTECTOMIA (   ). 
MAMAPLASTIA: (   ). IMPLANTE SILICONE: (   ). OUTROS:____________________ 
 
3. Técnica de reconstrução: 
 
- RETALHOS PEDICULADOS:  
TRAM MONO (  ), TRAM BI (  ), GDE DORSAL (  ), OUTROS:________________ 
 
- RETALHOS MICROCIRÚRGICOS: 
TRAM MICRO (  ), DIEP (  ), GDE DORSAL (  ), S-GAP (  ), GLÚTEO (  ), OUTROS:_______ 
 
4. Pesquisa dos ramos perfurantes : 
 
PRESENTE : (   ), local : II (  ), III (  ), IV (  ), V (  ), VI (  ). 
QUALIDADE : S/ LESÃO (  ), C/ LESÃO (  ). 
CALIBRE : COMPATÍVEL (  ), INCOMPATÍVEL (  ). VASO:__________ 
 
AUSENTE : (   ) 
 
5. Anastomose microcirúrgica : 
 
TI (   ), TD (   ), PERFURANTE (   ) 
 
6. Complicação : 
 
TROMBOSE ARTERIAL (   ), VENOSA (   ), AMBAS (   ) 
PERDA PARCIAL (   ), PERDA TOTAL (   ), NECROSE DA PELE (   ). 
 
7. OBSERVAÇÃO: 
____________________________________________________________  
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FOLHA APROVAÇÃO SVO 
 

São Paulo, 8 de abril de 2004 

Título da pesquisa :  Avaliação anatômica dos ramos perfurantes dos vasos 
torácicos internos 
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ESTUDO ANATÔMICO - REGIÃO TORÁCICA DIREITA 

 Calibre Localização Distância Origem 
CADÁVER P M G I II III IV V VI Medial Intermediário Lateral TI IC 

1 1             0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
1               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na 
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 na na 
3               1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 na na
3               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
3               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 na na 
5               1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na
5               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
5               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 na na 
6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
7               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 na na
7               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
7               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na 
9               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 na na
9               1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 na na

10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 na na 
10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 na na 
11               0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
11               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 na na
11               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na 
12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 na na 

   (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A) , (na): NÃO AVALIADO 

   No.Cadáver /  Calibre da artéria perfurante: (G) gde, (M) médio, (P) pequeno) / Localização do vaso perfurante (I ao VI espaço intercostal) / Distância : medial, intermediário    

   e lateral / Origem : (TI)  vasos torácicos internos, (IC) vasos intercostais. 
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 Calibre Localização Distância Origem 
CADÁVER P M G I II III IV V VI Medial Intermediário Lateral TI IC 

13 0             1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
13               1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na
14 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na 
14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 na na 
15               0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
15               1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 na na
16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 na na 
17               0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
17               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
17               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 na na 
18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na 
19               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
19               0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
19               0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 na na 
20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 na na 
21               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
21               1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 na na
21               1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 na na
22 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na 
22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na 
23               1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 na na
23               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
23               1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 na na
24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na 
24 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na 
24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na 

      (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A) , (na): NÃO AVALIADO 

     No.Cadáver /  Calibre da artéria perfurante: (G) gde, (M) médio, (P) pequeno) / Localização do vaso perfurante (I ao VI espaço intercostal) / Distância : medial, intermediário    

    e lateral / Origem : (TI)  vasos torácicos internos, (IC) vasos intercostais. 
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ESTUDO ANATÔMICO - REGIÃO TORÁCICA ESQUERDA 

 Calibre Localização Distância Origem 
CADÁVER P M G I II III IV V VI Medial Intermediário Lateral TI IC 

1 0             1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1               1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na
1               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na 
2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 na na 
3               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
3               1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na
3               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3               1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 na na
4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 na na 
5               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 na na
5               1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 na na
5               0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 na na 
6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na 
7               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
7               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7               1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 na na
8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 na na 
8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
9               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 na na
9               1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 na na
10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na 
10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 na na 
11               1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na
11               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
11               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na

    
    (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A) , (na): NÃO AVALIADO 
   No.Cadáver /  Calibre da artéria perfurante:(G) gde, (M) médio, (P) pequeno) / Localização do vaso perfurante (I ao VI espaço intercostal) / Distância : medial, intermediário     
   e lateral / Origem : (TI)  vasos torácicos internos, (IC) vasos intercostais. 
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ESTUDO ANATÔMICO - REGIÃO TORÁCICA ESQUERDA (cont.) 

 Calibre Localização Distância Origem 
CADÁVER P M G I II III IV V VI Medial Intermediário Lateral TI IC 

12 1             0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na
12               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
12               0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na 
14               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
14               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
14               1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 na na
15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na 
16               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
16               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 na na 
17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 na na 
18               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
18               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
18               0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na 
19 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na 
19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na 
20               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
20               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na
20               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
21 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na 
21 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 na na 
22               1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na
22               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
22               0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 na na 
23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na 
23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 na na 
24               0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
24               1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 na na

   (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A) No.Cadáver / (B) Calibre da artéria perfurante ((C) gde, (D) médio, (E) pequeno) / (F) localização 
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GRUPO DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA IMEDIATA 
 
            
PACIENTE IDADE PESO ALTURA IMC TABAG HAS DM RT MAMA DIR MAMA ESQ PERF. (+)
1.MFG 48 69 1.61  0 1 0 0 1 0 1 
2.MNR 45 70 1.54  0 0 0 0 0 1 1 
3.CS 34 56 1.50  0 0 0 0 1 0 1 
4.DCSF 54 78 1.69  0 1 0 0 1 0 1 
5.DD 56 77 1.62  1 0 0 0 0 1 1 
6.MJPC 57 64 1.6  1 0 0 0 0 1 1 
7.VLGO 53 63 1.53  0 1 1 0 1 0 1 
8.MP 32 59 1.60  1 0 0 0 1 0 1 
9.MGBB 52 72 1.55  0 1 0 0 1 0 1 
10.ELP 44 76 1.75  0 0 0 0 1 0 1 
11.MLF 49 69 1.64  0 1 0 0 0 1 1 
12.MLF 49 69 1.64  0 1 0 0 1 0 1 
13.LP 56 79 1.66  0 0 0 0 0 1 1 
14.IRSS 40 86 1.58  0 0 0 0 1 0 1 
15.MMGN 35 65 1,62  1 0 0 0 0 1 1 
16.DBCM 32 50 1,57  0 0 0 0 0 1 1 
17.IMTP 52 60 1.53  1 0 0 0 1 0 1 
18.RKST 43 65 1.52  0 0 0 0 1 0 1 
19.JL 59 53 1.53  0 0 1 0 1 0 1 
20.MIBH 48 59 1.56  0 0 0 0 1 0 1 
21.SG 38 66 1.71  0 0 0 0 1 0 1 
22.MAL 52 66 1.61  1 0 0 0 1 0 1 
23.FAK 59 46 1.52  1 1 0 0 1 0 1 
24.MPSB 28 60 1.60  1 0 0 0 1 0 1 
25.EFB 48 72 1.60  0 0 0 0 1 0 1 
26.EI 47 78 1.63  0 0 0 0 1 0 1 
27.AMB 45 48 1.48  0 0 0 0 0 1 1 
28.CSS 39 69 1.60  0 0 0 0 0 1 0 
29.JAS 54 75 1.61  1 0 0 0 0 1 1 
30.SGA 36 66 1.61  0 1 0 0 1 0 1 
31.MFO 43 73 1.64  1 0 0 0 1 0 1 
32.AFZ 54 76 1.65  1 0 0 0 1 0 1 
33.RMPF 44 69 1.64  0 0 0 0 0 1 1 
34.RMPF 44 69 1.64  0 0 0 0 1 0 1 
35.NIMC 47 70 1.62  0 1 0 0 0 1 0 
36.BAA 60 72 1.61  0 0 1 0 1 0 1 
37.VMS 51 78 1.60  0 0 0 0 0 1 1 
38.YAC 45 77 1.62  1 1 0 0 0 1 1 
39.MGFG 35 72 1.63  0 0 0 0 0 1 1 
40.BMVT 61 82 1.65  1 0 0 0 1 0 1 
41.BMVT 61 82 1.65  1 1 0 0 0 1 1 
42.RLC 36 73 1.60  0 0 0 0 0 1 1 
43.MLC 41 56 1.52  1 1 0 0 1 0 1 
44.JLG 40 72 1.62  0 0 0 0 0 1 0 
45.MNMS 58 58 1.60  1 0 0 0 0 1 1 
46.CZ 43 66 1.58  1 0 0 0 0 1 1 
            

   (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A)  
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GRUPO DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA IMEDIATA (cont.) 
  PERFURANTE NÃO OK: 

PACIENTE ANASTOMOSE  
LESÃO  
VASCULAR 

CALIBRE  
ARTERIA (<) 

CALIBRE  
VEIA (<) 

CALIBRE  
A/V (<) 

1.MFG 1 0 0 0 0 
2.MNR 1 0 0 0 0 
3.CS 1 0 0 0 0 
4.DCSF 1 0 0 0 0 
5.DD 1 0 0 0 0 
6.MJPC 1 0 0 0 0 
7.VLGO 1 0 0 0 0 
8.MP 1 0 0 0 0 
9.MGBB 1 0 0 0 0 
10.ELP 1 0 0 0 0 
11.MLF 1 0 0 0 0 
12.MLF 1 0 0 0 0 
13.LP 1 0 0 0 0 
14.IRSS 1 0 0 0 0 
15.MMGN 1 0 0 0 0 
16.DBCM 1 0 0 0 0 
17.IMTP 0 0 1 0 0 
18.RKST 0 1 0 0 0 
19.JL 0 1 0 0 0 
20.MIBH 0 0 0 1 0 
21.SG 0 1 0 0 0 
22.MAL 0 0 1 0 0 
23.FAK 0 1 0 0 0 
24.MPSB 0 1 0 0 0 
25.EFB 0 1 0 0 0 
26.EI 0 1 0 0 0 
27.AMB 0 0 0 1 0 
28.CSS 0 1 0 0 0 
29.JAS 0 1 0 0 0 
30.SGA 0 1 0 0 0 
31.MFO 0 0 1 0 0 
32.AFZ 0 1 0 0 0 
33.RMPF 0 1 0 0 0 
34.RMPF 0 1 0 0 0 
35.NIMC 0 0 0 1 0 
36.BAA 0 1 0 0 0 
37.VMS 0 1 0 0 0 
38.YAC 0 1 0 0 0 
39.MGFG 0 0 1 0 0 
40.BMVT 0 1 0 0 0 
41.BMVT 0 0 0 1 0 
42.RLC 0 1 0 0 0 
43.MLC 0 1 0 0 0 
44.JLG 0 0 1 0 0 
45.MNMS 0 1 0 0 0 
46.CZ 0 1 0 0 1 
      

   (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A)  
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GRUPO DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA IMEDIATA (cont.) 
 
 COMPLICAÇÕES: 
PACIENTE TROMBOSE ART TROMBOSE VEN. PERDA PARCIAL PERDA TOTAL NECROSE MASTE 
1.MFG 0 0 0 0 0 
2.MNR 0 0 0 0 0 
3.CS 1 0 0 0 0 
4.DCSF 0 0 0 0 0 
5.DD 0 0 0 0 0 
6.MJPC 0 0 0 0 1 
7.VLGO 1 0 0 0 0 
8.MP 0 0 0 0 0 
9.MGBB 0 0 0 0 0 
10.ELP 0 0 0 0 0 
11.MLF 0 0 0 0 0 
12.MLF 0 1 0 1 1 
13.LP 1 0 1 0 0 
14.IRSS 0 0 0 0 0 
15.MMGN 0 0 0 0 0 
16.DBCM 0 0 1 0 0 
17.IMTP 0 0 0 0 0 
18.RKST 0 0 0 0 0 
19.JL 0 0 0 0 0 
20.MIBH 0 0 0 0 0 
21.SG 0 0 0 0 0 
22.MAL 0 0 1 0 0 
23.FAK 0 0 1 0 1 
24.MPSB 0 0 0 0 0 
25.EFB 0 0 0 0 0 
26.EI 0 0 0 0 0 
27.AMB 0 0 0 0 0 
28.CSS 0 0 0 0 0 
29.JAS 0 0 0 0 0 
30.SGA 0 0 0 0 0 
31.MFO 1 1 0 1 0 
32.AFZ 0 0 0 0 0 
33.RMPF 0 0 1 0 0 
34.RMPF 0 0 0 0 0 
35.NIMC 0 0 0 0 0 
36.BAA 0 0 0 0 1 
37.VMS 0 0 0 0 0 
38.YAC 0 0 1 0 0 
39.MGFG 0 0 0 0 0 
40.BMVT 0 0 0 0 1 
41.BMVT 0 0 0 0 1 
42.RLC 1 0 1 0 0 
43.MLC 0 0 0 0 0 
44.JLG 0 1 0 1 0 
45.MNMS 0 0 0 0 0 
46.CZ 0 1 0 1 0 
      

   (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A)  
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GRUPO DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA TARDIA 
 
            
PACIENTE IDADE PESO ALTURA IMC TABAG HAS DM RT MAMA DIR MAMA ESQ PERF. (+)
1.MC 54 65 1.62  1 0 0 1 1 0 1 
2.CGG 26 81 1.63  0 0 0 1 1 0 0 
3.DNG 29 64 1.58  0 0 0 1 1 0 0 
4.MCR 49 60 1.54  1 0 1 0 1 0 0 
5.MCR 49 60 1.54  1 0 1 0 0 1 0 
6.TACF 24 90 1.78  0 0 0 0 1 0 0 
7.TACF 24 90 1.78  0 0 0 0 0 1 0 
8.IS 58 72 1.60  0 0 0 0 0 1 0 
9.IS 58 72 1.60  0 0 0 1 1 0 0 
10.AMG 62 75 1.57  1 1 0 0 1 0 0 
11.AMG 62 75 1.57  1 1 0 0 0 1 0 
12.SAS 35 79 1.62  0 1 0 1 0 1 0 
13.IPB 64 81 1.63  1 0 0 1 0 1 1 
14.RSC 56 90 1.64  1 1 0 0 1 0 0 
15.RSC 56 90 1.64  1 1 0 0 0 1 0 
16.LBN 41 60 1.52  0 0 0 1 1 0 0 
17.FFF 57 66 1.61  0 0 0 0 0 1 0 
18.MDL 42 65 1.46  0 0 0 1 0 1 0 
19.LMPS 50 63 1.62  1 0 0 0 1 0 0 
20.ERS 43 67 1.55  0 1 0 1 0 1 0 
21.ES 44 62 1.55  0 0 0 1 1 0 0 
22.CCRB 42 66 1.68  0 0 0 1 0 1 1 
23.EGG 56 74 1.60  0 0 1 1 1 0 0 
24.YL 56 50 1.61  1 0 0 1 0 1 0 
25.MHPS 47 53 1.53  0 0 0 1 0 1 0 
26.HD 35 64 1.64  0 0 0 1 1 0 1 
27.SYF 55 75 1.68  1 1 0 0 1 0 0 
28.NRB 47 58 1.50  0 0 0 1 1 0 0 
29.SH 48 60 1.55  1 0 0 1 1 0 0 
30.MLB 57 88 1.67  0 1 0 1 0 1 0 
31.AHT 61 74 1.68  0 1 0 1 0 1 0 

   (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A)  
 
 



 Anexos  
   

153

 
GRUPO DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA TARDIA (cont.) 
 
  PERFURANTE NÃO OK: 

PACIENTE ANASTOMOSE  
LESÃO 
VASCULAR 

CALIBRE 
ARTERIA (<) 

CALIBRE VEIA 
(<) CALIBRE A/V (<)

1.MC 0 0 0 0 1 
2.CGG 0 0 0 0 0 
3.DNG 0 0 0 0 0 
4.MCR 0 0 0 0 0 
5.MCR 0 0 0 0 0 
6.TACF 0 0 0 0 0 
7.TACF 0 0 0 0 0 
8.IS 0 0 0 0 0 
9.IS 0 0 0 0 0 
10.AMG 0 0 0 0 0 
11.AMG 0 0 0 0 0 
12.SAS 0 0 0 0 0 
13.IPB 0 0 1 0 0 
14.RSC 0 0 0 0 0 
15.RSC 0 0 0 0 0 
16.LBN 0 0 0 0 0 
17.FFF 0 0 0 0 0 
18.MDL 0 0 0 0 0 
19.LMPS 0 0 0 0 0 
20.ERS 0 0 0 0 0 
21.ES 0 0 0 0 0 
22.CCRB 0 0 0 0 1 
23.EGG 0 0 0 0 0 
24.YL 0 0 0 0 0 
25.MHPS 0 0 0 0 0 
26.HD 0 0 1 0 0 
27.SYF 0 0 0 0 0 
28.NRB 0 0 0 0 0 
29.SH 0 0 0 0 0 
30.MLB 0 0 0 0 0 
31.AHT 0 0 0 0 0 

   (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A)  
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GRUPO DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA TARDIA (cont.) 
 
 COMPLICAÇÕES 
PACIENTE TROMBOSE ART TROMBOSE VEN. PERDA PARCIAL PERDA TOTAL NECROSE MASTE
1.MC 0 1 0 0 0 
2.CGG 1 0 0 0 0 
3.DNG 0 1 0 0 0 
4.MCR 0 0 0 0 0 
5.MCR 0 1 0 0 0 
6.TACF 0 0 0 0 0 
7.TACF 0 0 0 0 0 
8.IS 0 0 0 0 0 
9.IS 0 0 0 0 0 
10.AMG 0 0 0 0 0 
11.AMG 0 0 0 0 0 
12.SAS 0 0 0 0 0 
13.IPB 0 0 0 0 0 
14.RSC 0 0 0 0 0 
15.RSC 0 0 0 0 0 
16.LBN 0 1 1 0 0 
17.FFF 0 0 0 0 0 
18.MDL 1 0 1 0 0 
19.LMPS 0 0 0 0 0 
20.ERS 0 0 0 0 0 
21.ES 0 0 0 0 0 
22.CCRB 0 0 0 0 0 
23.EGG 0 1 0 0 0 
24.YL 0 0 0 0 0 
25.MHPS 0 0 0 0 0 
26.HD 0 0 0 0 0 
27.SYF 0 0 1 0 0 
28.NRB 1 0 1 0 0 
29.SH 0 0 0 0 0 
30.MLB 0 0 0 0 0 
31.AHT 0 0 1 0 0 

   (O): AUSENTE, (1): PRESENTE  (A)  
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 Média Mediana DP Min Max p-valor

IDADE (ANOS)       

Imediata (n=46) 46,35 47,00 8,68 28,00 61,00 0,599

Tardia (n=31) 47,62 48,50 11,11 24,00 64,00  

 
 
 

Tabela 1. Distribuição das pacientes submetidas a reconstrução imediata e tardia de acordo
com a idade. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica p  
Imediata (n=43)

n (%) 
Tardia (n=26) 

n (%) 
 

    
Bilateral 3 (7,0%) 5 (19,2%) 0,143 
    

 
 

Tabela 2. Distribuição das pacientes submetidas a reconstrução imediata e tardia quanto
ao número de reconstruções bilaterais. 
Técnica p  
Imediata (n=46)

n (%) 
Tardia (n=31) 

n (%) 
 

    
Perda parcial 7 (15,2%) 5 (16,1%) >0,999 
Perda total       4 (8,6 %) 0 (0,0 %) 0,144 
Necrose da mastectomia 6 (13,0%) 0 (0,0 %) 0,076 
    

Tabela 3. Distribuição das pacientes de acordo com a incidência de complicações entre o
grupo de pacientes submetidas à reconstrução imediata e tardia. 
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   Imediata Tardia Total 

n 27 16 43 
Não 

% 73,00% 84,20% 76,80% 

n 10 3 13 

Complicações 
gerais 

Sim 
% 27,00% 15,80% 23,20% 

n 37 19 56 
Total 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 
 

Tabela 4. Incidência de complicações gerais (perda parcial, perda total e necrose da pele da
mastectomia) em pacientes submetidas à reconstrução microcirúrgica imediata e tardia
(p=0,276) 

 
 
 
 
 

   Imediata Tardia Total 

n 31 16 47 
Não 

% 83,80% 84,20% 83,90% 

n 6 3 9 

Perda 
Parcial 

Sim 
% 16,20% 15,80% 16,10% 

n 37 19 56 
Total 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 
Tabela 5. Incidência de perda parcial em pacientes submetidas à reconstrução microcirúrgica
imediata e tardia (p=0,643) 
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   Imediata Tardia Total 

n 34 19 53 
Não 

% 91,90% 100% 94,60% 

n 3 0 3 
Perda Total 

Sim 
% 8,10% 0,0% 5,40% 

n 37 19 56 
Total 

% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 Tabela 6. Incidência de perda total em pacientes submetidas à reconstrução microcirúrgica
imediata e tardia (p=0,280) 

 
 
 
 
 
 
 

   Imediata Tardia Total 

n 34 19 53 
Não 

% 91,90% 100% 94,60% 

n 3 0 3 

Necrose da 
mastectomia 

Sim 
% 8,10% 0,0% 5,40% 

n 37 19 56 
Total 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabela 7. Incidência de necrose da pele da mastectomia em pacientes submetidas à
reconstrução microcirúrgica imediata e tardia (p=0,280) 
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Época 
  

Imediata Tardia 
Total 

n 37 19 56
Microcirúrgico 

% 80,40% 61,30% 72,70%

n 9 12 21
Tipo de 
reconstrução 

Pediculado 
% 19,60% 38,70% 27,30%

n 46 31 77
Total 

% 100,00% 100,00% 100,00%
 
 
 
 

Tabela 8. Tipo de reconstrução (microcirúrgica e pediculada) e incidência nas reconstruções
imediatas e tardias (p=0,064). 
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Figura 1. Incidência (%) de complicações nas pacientes submetidas à reconstrução imediata
e tardia.  
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Figura 26a. Caso clínico (no. 01). MFG, 48 anos, mastectomia radical direita e anastomose microcirúrgica no
vaso perfurante presente no segundo espaço intercostal. Em A, aspecto da mastectomia com o retalho
cutâneo remanescente, músculo peitoral maior e os vasos perfurantes. Em B, detalhe da artéria e veia
perfurante em bom aspecto. 

Figura 26b. Caso clínico (no. 01). Reconstrução mamária microcirúrgica com retalho vascularizado pelo ramo
perfurante dos vasos epigástricos profundos inferiores (DIEP). Em C, detalhe da região da mastectomia,
posicionamento do retalho DIEP e anastomose microcirúrgica entre os vasos epigástricos profundos
inferiores e os vasos perfurantes. Em D, detalhe em maior aumento da anastomose microcirúrgica. 
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Figura 27a. Caso clínico (no. 02). CS, 34 anos, mastectomia com preservação de pele direita e anastomose
microcirúrgica no vaso perfurante presente no segundo espaço intercostal. Em A, aspecto da mastectomia com
o retalho cutâneo remanescente, músculo peitoral maior e os vasos perfurantes. Em B, detalhe da artéria e
veia perfurante em bom aspecto. 

D
ANASTOMOSE

VASOS PERFURANTES

VASOS EPIGÁSTRICOS 
PROFUNDOS INFERIORES

RETALHO 
DIEP 

C

ANASTOMOSE

RETALHO 
DIEP 

MÚSCULO PEITORAL 
MAIOR 

VEIA PERFURANTE 

ARTÉRIA PERFURANTE

B

RETALHO 
REMANESCENTE DA 

MASTECTOMIA VASO PERFURANTE

MÚSCULO PEITORAL 
MAIOR A

Figura 27b. Caso clínico (no. 02). Reconstrução mamária microcirúrgica com retalho vascularizado pelo ramo
perfurante dos vasos epigástricos profundos inferiores (DIEP). Em C, detalhe da região da mastectomia,
posicionamento do retalho DIEP e anastomose microcirúrgica entre os vasos epigástricos profundos inferiores
e os vasos perfurantes. Em D, detalhe em maior aumento da anastomose microcirúrgica. 
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Figura 28a. Caso clínico (no. 03). DCSF, 54 anos, mastectomia radical direita e anastomose microcirúrgica no
vaso perfurante presente no segundo espaço intercostal. Em A, aspecto da mastectomia com o retalho cutâneo
remanescente, músculo peitoral maior e os vasos perfurantes. Em B, detalhe da artéria e veia perfurante em bom
aspecto. 

Figura 28b. Caso clínico (no. 03). Reconstrução mamária microcirúrgica com retalho vascularizado pelo ramo
perfurante dos vasos epigástricos profundos inferiores (DIEP). Em C, detalhe da região da mastectomia,
posicionamento do retalho DIEP e anastomose microcirúrgica entre os vasos epigástricos profundos inferiores e
os vasos perfurantes. Em D, detalhe em maior aumento da anastomose microcirúrgica. 
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Figura 29a. Caso clínico (no. 04). ELP, 44 anos, mastectomia radical direita e anastomose microcirúrgica no
vaso perfurante presente no segundo espaço intercostal. Em A, aspecto da mastectomia com o retalho cutâneo
remanescente, músculo peitoral maior e os vasos perfurantes. Em B, detalhe da artéria e veia perfurante em
bom aspecto. 

Figura 29b. Caso clínico (no. 04). Reconstrução mamária microcirúrgica com retalho transverso do músculo
reto do abdome microcirúrgico (TRAM micro). Em C, detalhe da região da mastectomia, posicionamento do
retalho DIEP e anastomose microcirúrgica entre os vasos epigástricos profundos inferiores e os vasos
perfurantes. Em D, detalhe em maior aumento da anastomose microcirúrgica. 
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Figura 30a. Caso clínico (no. 05). LP, 56 anos, mastectomia radical esquerda e anastomose microcirúrgica no
vaso perfurante presente no segundo espaço intercostal. Em A, aspecto da mastectomia com o retalho cutâneo
remanescente, músculo peitoral maior e os vasos perfurantes. Em B, detalhe da artéria e veia perfurante em
bom aspecto. 
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Figura 30b. Caso clínico (no. 05). Reconstrução mamária microcirúrgica com retalho vascularizado pelo ramo
perfurante dos vasos glúteos superiores (S-GAP). Em C, detalhe da região da mastectomia, posicionamento do
retalho DIEP e anastomose microcirúrgica entre os vasos epigástricos profundos inferiores e os vasos
perfurantes. Em D, detalhe em maior aumento da anastomose microcirúrgica. 
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Figura 35a. Caso clínico (no. 08). CGG, 26 anos, mastectomia radical direita há 2 anos e radioterapia prévia.
Em A, aspecto da região torácica direita e marcações cutâneas demonstrando os espaços intercostais e os
vasos torácicos internos. Em B, detalhe da dissecção da região do músculo peitoral maior com a projeção do II
e III espaços intercostais sem evidência dos vasos perfurantes. 

Figura 35b. Caso clínico (no. 08). Reconstrução mamária microcirúrgica com retalho vascularizado pelo ramo
perfurante dos vasos epigástricos profundos inferiores (DIEP). Em C, detalhe da região da mastectomia e
dissecção dos vasos torácicos internos após ressecção da cartilagem da segunda costela. Em D, detalhe em
maior aumento da anastomose microcirúrgica dos vasos epigástricos profundos inferiores com os vasos
torácicos internos. 
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