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Introdução: Comumente referida como cirurgia de lifting de mama, a mastopexia reposiciona a aréola e o tecido mamário, 
removendo o excesso de pele e comprimindo o tecido para compor o novo contorno da mama. A mastopexia não altera, 
significativamente, o tamanho dos seios ou preenche a parte de cima da mama (colo).  Para redução de volume, pode se associar 
mamoplastia redutora e, para aumento de volume ou melhor preenchimento do polo superior, colocação de prótese. Objetivo: 
Descrever resultados obtidos com a  nova técnica utilizada por 800 mulheres que se submeteram a mastopexia e mamoplastia 
redutora. Materiais e métodos: Esse  estudo avaliou 800 pacientes que sofreram cirurgia entre 1987 e 2001 no Hospital Moinhos 
de Vento e no Hospital Divina Providência. 640 pacientes sofreram mamoplastia redutora sem prótese (incluindo 56 casos de 
reconstrução unilateral da mama). Mastopexia foi realizada em 160 pacientes. Anestesia peridural foi utilizada em 90% das 
pacientes e 10% das anestesias realizadas foi geral. A idade das pacientes que sofreram mamoplastia redutora variou entre 17 e 
75 anos, com média de 40 anos de idade.  No grupo de mastopexia, a idade variou entre 28 e 65 anos, com média de 26 anos. As 
pacientes foram conscientizadas da técnica, assinaram termo de consentimento da cirurgia e autorização do uso de imagens para 
trabalhos científicos. Resultados: A cicatriz  pós operatória foi mínima em todas as pacientes. Ambos os resultados, imediato e 
tardio, foram satisfatórios e não requereram intervenção secundária para correção de ptose. 16 pacientes (2%) optaram por uma 
cirurgia adicional de redução de volume. Não houve casos de infecção. Hematoma ocorreu em 8 pacientes. 16 pacientes tiveram 
redução de sensibilidade temporária. Não foi observado seroma em nenhuma paciente. Conclusão: A técnica proposta provou ser 
eficaz em alcançar a cicatriz mínima e manter o resultado a longo prazo. Palavras-chaves: cirurgia plastica, mamoplastia, 
mastopexia  

 


