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Resumo 
 
Coltro PS. Avaliação da sensibilidade cutânea do retalho perfurante da 
artéria pudenda interna nas reconstruções perineais [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 122p. 
 
INTRODUÇÃO: O tratamento das neoplasias malignas anorretais exige 
ressecções que podem levar ao surgimento de defeitos perineais extensos. 
Esses defeitos necessitam de reconstrução que deve ser realizada, 
preferencialmente, com retalhos. Dentre eles, destacamos o retalho 
perfurante da artéria pudenda interna, localizado no sulco glúteo, 
vascularizado por vasos perfurantes cutâneos da artéria pudenda interna, e 
inervado por ramos do nervo pudendo e do nervo cutâneo femoral posterior. 
Esse retalho apresenta diversas vantagens em comparação com os outros 
utilizados para reconstrução perineal, e os dados relacionados à avaliação 
de sua sensibilidade cutânea são escassos, discrepantes e sujeitos a 
críticas metodológicas. OBJETIVO: Avaliar a sensibilidade cutânea do 
retalho perfurante da artéria pudenda interna após 12 meses da 
reconstrução perineal em cirurgias de amputação abdominoperineal de reto, 
e compará-la com a sensibilidade cutânea pré-operatória do sulco glúteo 
(área doadora do retalho). MÉTODOS: Estudo prospectivo com 25 pacientes 
submetidos à amputação abdominoperineal de reto por neoplasias malignas 
anorretais e reconstruídos com o retalho perfurante da artéria pudenda 
interna de avanço VY bilateral. As modalidades de sensibilidade tátil, 
dolorosa, térmica e vibratória foram analisadas em quatro áreas do sulco 
glúteo no pré-operatório e nas quatro áreas correspondentes do retalho 12 
meses após a cirurgia. A avaliação da sensibilidade tátil foi realizada com o 
Pressure Specified Sensory Device™ (PSSD™), aparelho que quantifica a 
pressão aplicada à pele, estática ou em movimento. As outras modalidades 
de sensibilidade foram analisadas com o método de escolha forçada, 
utilizando ponta de agulha para sensibilidade dolorosa, contato quente/frio 
para sensibilidade térmica e diapasão de 128 Hz para sensibilidade 
vibratória. RESULTADOS: Os limiares de sensibilidade tátil medidos com o 
PSSD™ no retalho perfurante da artéria pudenda interna após 12 meses da 
reconstrução perineal foram semelhantes aos limiares de sensibilidade tátil 
no sulco glúteo no pré-operatório, tanto no teste de pressão estática quanto 
em movimento. A comparação entre esses limiares não apresentou 
diferença estatisticamente significante, com valores de p superiores a 0,05 
nas quatro áreas avaliadas, para ambos os testes. Todos os pacientes 
apresentaram sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória nas quatro áreas 
testadas, tanto no sulco glúteo no pré-operatório quanto no retalho após 12 
meses da cirurgia. CONCLUSÃO: Nas reconstruções perineais após 
amputação abdominoperineal de reto, espera-se que a sensibilidade 
cutânea do retalho perfurante da artéria pudenda interna seja mantida. 
 
Descritores: Sensação, Pele, Receptores sensoriais, Limiar sensorial, Tato, 
Retalho perfurante/irrigação sanguínea, Retalho perfurante/inervação, 
Reconstrução, Períneo, Neoplasias retais, Neoplasias do ânus 
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Abstract 
 
Coltro PS. Evaluation of cutaneous sensibility of the internal pudendal artery 
perforator flap in perineal reconstructions [thesis]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 122p. 
 
INTRODUCTION: The treatment of anorectal malignancies requires 
resection that can lead to extensive perineal defects. These defects require 
reconstruction which should be performed, preferably, with flaps. Among 
them, we highlight the internal pudendal artery perforator flap, located on the 
gluteal fold, vascularized by cutaneous perforator vessels from the internal 
pudendal artery, and innervated by branches from the pudendal nerve and 
the posterior femoral cutaneous nerve. This flap has many advantages 
compared to others used for perineal reconstruction, and data related to the 
evaluation of its cutaneous sensibility are scarce, discrepant and subject to 
methodological criticisms. OBJECTIVE: To evaluate cutaneous sensibility of 
the internal pudendal artery perforator flap 12 months after perineal 
reconstruction in abdominoperineal resection of rectum, and compare it with 
the preoperative cutaneous sensibility of the gluteal fold (flap donor area). 
METHODS: A prospective study of 25 patients undergoing abdominoperineal 
resection of rectum for anorectal malignancies, and reconstruction with the 
internal pudendal artery perforator flap, in bilateral VY advancement. The 
modalities of tactile, pain, thermal and vibration sensibility were analyzed in 
four areas of the gluteal fold preoperatively and in the four corresponding 
areas of the flap 12 months after surgery. Tactile sensibility was assessed 
using the Pressure Specified Sensory Device™ (PSSD™), a device that 
measures the pressure applied to the skin, static or moving. The other types 
of sensibility were analyzed with the forced-choice method, using a needle 
for pain sensibility, hot/cold contact for thermal sensibility and 128 Hz tuning-
fork for vibration sensibility. RESULTS: The tactile sensibility thresholds 
measured with PSSD™ on the internal pudendal artery perforator flap 12 
months after perineal reconstruction were similar to tactile sensibility 
thresholds of the gluteal fold preoperatively, both in static and moving 
pressure tests. The comparison between these thresholds showed no 
statistically significant difference, with p values greater than 0.05 in the four 
areas evaluated, for both tests. All patients presented pain, thermal and 
vibration sensibility in all four areas tested, on the both the gluteal fold 
preoperatively and the flap 12 months after surgery. CONCLUSION: In 
perineal reconstructions after abdominoperineal resection of rectum, it is 
expected that the cutaneous sensibility of the internal pudendal artery 
perforator flap is maintained. 
 
Descriptors: Sensation, Skin, Sensory receptors, Sensory thresholds, 
Touch, Perforator flap/blood supply, Perforator flap/innervation, 
Reconstruction, Perineum, Rectal neoplasms, Anus neoplasms 
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1. Introdução 

 

 

 O períneo é a região do tronco situada inferiormente ao diafragma 

pélvico, de formato losangular, limitado pela sínfise púbica anteriormente, 

pelo cóccix posteriormente e pelas tuberosidades isquiáticas lateralmente 

(Figura 1). O períneo é dividido em anterior e posterior através de uma linha 

imaginária horizontal, traçada ao nível das tuberosidades isquiáticas1,2,3 

 

 

Figura 1 – Limites anatômicos do períneo (linha azul) 

 

 

 O períneo anterior é denominado trígono urogenital, por conter 

estruturas dos sistemas urinário e genital, e o períneo posterior é chamado 

de trígono anal, pois é atravessado pelo ânus. Entre os trígonos anterior e 

posterior está localizado o corpo do períneo, em posição mediana, local de 
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inserção de vários músculos e fáscias, fazendo dele uma importante 

estrutura de estabilização perineal1,2.  

 Um rico sistema vascular nutre o períneo, sendo formado por ramos 

das artérias femoral e ilíaca interna. O períneo anterior é suprido pelas 

artérias pudenda externa superficial e profunda, provenientes da artéria 

femoral. O períneo posterior é suprido pela artéria pudenda interna e por 

ramos da artéria glútea inferior, ambas provenientes da artéria ilíaca interna. 

Esses vasos formam extensa rede de anastomoses com os vasos 

contralaterais, na região central do períneo1,3. 

 A inervação sensitiva do períneo é conduzida pelos ramos perineais do 

nervo pudendo e pelos ramos perineais e inferiores da nádega do nervo 

cutâneo femoral posterior4,5,6,7. Além disso, alguns estudos demonstram a 

existência de conexões nervosas entre esses ramos na região perineal e no 

sulco glúteo6,7. 

 O nervo pudendo é um nervo misto com fibras somáticas (sensitivas e 

motoras) e fibras autonômicas simpáticas, é responsável pela inervação dos 

esfíncteres uretral e anal externo, da musculatura e da pele do períneo. 

Originado da segunda, terceira e quarta raízes nervosas sacrais (S2, S3 e 

S4), o nervo pudendo atravessa o canal pudendo (ou canal de Alcock), que 

é um espessamento da fáscia do músculo obturador interno, juntamente 

com a artéria e veias pudendas internas. Em seguida, percorre um trajeto 

posterior à musculatura do assoalho pélvico e passa pela fossa isquiorretal, 

onde emite três ramos terminais8,9,10,11,12: 

• ramo dorsal do pênis ou clitóris: inervação sensitiva dos órgãos genitais; 
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• ramos retais inferiores: inervação motora do esfíncter anal externo e 

inervação sensitiva da pele perianal; 

• ramos perineais: inervação motora dos músculos perineais e do esfíncter 

uretral estriado, e inervação sensitiva da pele perineal. 

 O nervo cutâneo femoral posterior (também chamado de nervo cutâneo 

posterior da coxa) é um nervo puramente sensitivo, sendo responsável pela 

sensibilidade cutânea da região glútea inferior, períneo lateral e face 

posterior do membro inferior (da coxa ao terço proximal da perna). Originado 

da primeira, segunda e terceira raízes nervosas sacrais (S1, S2 e S3), o 

nervo cutâneo femoral posterior emerge do forame ciático maior abaixo do 

músculo piriforme e segue até a porção inferior do músculo glúteo máximo, 

onde percorre um trajeto suprafascial (acima da fáscia do músculo glúteo 

máximo e da fáscia perineal), emite dois ramos menores e continua 

inferiormente como tronco principal6,7,12,13. Suas principais divisões são: 

• ramos perineais: inervação sensitiva da pele do períneo lateral, da porção 

medial da coxa proximal e do escroto ou lábio maior do pudendo; 

• ramos inferiores da nádega: inervação sensitiva da pele da região glútea 

inferior e do sulco glúteo; 

• tronco principal do nervo: inervação sensitiva da pele da face posterior da 

coxa, poplítea e da face posterior do terço proximal da perna. 

 O períneo possui grande importância funcional, mas pode ser afetado 

por traumatismos locais, por infecções necrotizantes (como a fasciite 

necrotizante do períneo), por doenças inflamatórias intestinais (como a 

doença de Crohn) e acometido por neoplasias malignas. Dentre os tumores, 
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destacam-se aqueles que atingem o aparelho digestório – neoplasias 

malignas do reto e ânus – e o aparelho genital feminino – tumores da vulva e 

vagina14,15,16. 

 

 

1.1 Reconstrução do períneo em oncologia 

 

 O tratamento das neoplasias malignas anorretais e vulvovaginais exige 

ressecções que levam ao surgimento de defeitos perineais de dimensões 

variadas, muitas vezes extensos (Figura 2). A reconstrução do tegumento 

desses defeitos para fechamento do períneo é desafiadora, sendo 

necessária a atuação da cirurgia plástica para alcançar resultados funcionais 

e estéticos satisfatórios. Em algumas mulheres, por exemplo, tais defeitos 

podem acometer a vulva e a parede posterior da vagina, o que também 

reforça a necessidade da cirurgia reconstrutiva, tanto perineal quanto 

vulvovaginal3. 

 

    

Figura 2 – A e B: Ferida cirúrgica do períneo após amputação 
abdominoperineal de reto 
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 O tratamento padrão para a maioria dos tumores de reto baixo 

localmente avançados (tumor que invade além da muscular própria do reto 

ou com metástases em linfonodos) é a quimioterapia e radioterapia 

neoadjuvantes seguidas pela ressecção cirúrgica do reto e de todo o 

mesorreto adjacente, realizando uma linfadenectomia local em monobloco 

(excisão total do mesorreto)10,17,18. A terapia neoadjuvante proporciona 

melhor controle local (menor recidiva) e maior taxa de preservação 

esfincteriana devido à redução do estadiamento e do tamanho das 

neoplasias. Apesar desse tratamento neoadjuvante, alguns pacientes 

requerem amputação abdominoperineal do reto (AAPR) devido à 

persistência do envolvimento tumoral no aparelho esfincteriano anal18,19,20. 

 A AAPR foi descrita pela primeira vez por Ernest Miles, em 1908, 

sendo também denominada “procedimento de Miles”21. Essa cirurgia 

consiste na excisão completa do reto e do ânus através de abordagens pelo 

abdome e pelo períneo, e criação de uma colostomia terminal permanente. 

Na etapa abdominal da cirurgia, a dissecção pélvica mobiliza o reto em 

continuidade com o mesorreto até o nível dos músculos elevadores do ânus. 

Na etapa perineal, o ânus, os esfíncteres anais e o reto distal são excisados, 

de modo a obter uma peça cirúrgica cilíndrica, que é retirada em 

monobloco18,19,20,22. 

 A AAPR também é indicada como procedimento de resgate para o 

tratamento de carcinomas espinocelulares do ânus persistentes ou 

recorrentes após o tratamento inicial com quimiorradioterapia (protocolo de 

Nigro), ou até como cirurgia primária em outros tipos de tumores anais muito 
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avançados à época do diagnóstico18,23,24,25. Além disso, outros tumores 

pélvicos e perineais extensos necessitam, frequentemente, da AAPR como 

parte do planejamento terapêutico26. 

 Nesse contexto, destaca-se a morbidade associada à cirurgia de 

AAPR. Devido à ressecção tumoral, os defeitos mais extensos do períneo e 

do assoalho pélvico não permitem uma apropriada aproximação dos tecidos 

pela simples sutura primária (aproximação da pele e do tecido subcutâneo). 

Mesmo quando isso é possível, não há preenchimento adequado do defeito 

do assoalho pélvico ao nível da musculatura pélvica, propiciando o 

surgimento de hérnias perineais e deiscências precoces, situação que é 

agravada pela menor viabilidade dos tecidos locais, submetidos à 

radioterapia previamente27,28,29,30,31,32,33,34,35. 

 De forma geral, a reconstrução do períneo pode ser realizada pela 

aproximação e fechamento primário28,36,37 e, em casos selecionados de 

defeitos superficiais, com a aplicação de enxertos de pele38,39,40. Por sua 

vez, os retalhos são os métodos mais utilizados para reconstrução perineal, 

com destaque para os retalhos musculares41, miocutâneos34,42,43,44, 

fasciocutâneos45,46,47,48 e retalhos perfurantes3,15,16,49,50,51. Outras técnicas 

possuem indicações específicas, como os retalhos de omento52, as telas e 

matrizes dérmicas53,54,55,56 e, até mesmo, os retalhos microcirúrgicos57,58. 

Além disso, esses diferentes métodos também podem ser combinados em 

um mesmo procedimento reconstrutivo59. 

 Há muitos estudos que demonstram que os defeitos perineais após 

AAPR se beneficiam da reconstrução com retalhos. O fechamento primário 
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está associado a maior tempo de internação hospitalar, maior risco de 

infecção, tempo de recuperação prolongado, maior risco do surgimento de 

coleções e de hérnia perineal, restrição de mobilidade dos membros 

inferiores e maiores índices de deiscência da ferida operatória quando 

comparado à reconstrução com retalhos27,28,29,30,31,32,33,34,35,60,61,62,63,64. 

 A necessidade de reconstrução é particularmente importante na região 

pélvica e perineal. A pelve possui uma conformação anatômica peculiar, em 

que suas paredes laterais são limitadas por estruturas ósseas que não são 

capazes de colapsar para preencher os defeitos resultantes de ressecções 

cirúrgicas. Além disso, a maior parte desta área localiza-se fora da cavidade 

peritoneal e, portanto, não possui a superfície absortiva do peritônio16. Isso 

pode levar ao acúmulo de fluidos no pós-operatório, aumentando ainda mais 

o risco de contaminação bacteriana nesta área16,65. A pele do períneo possui 

uma elevada contagem de colônias bacterianas, devido à proximidade do 

ânus e da vagina. Na última década, evidências demonstraram que a 

reconstrução com retalhos reduziu o índice de complicações infecciosas da 

ferida perineal30,31. 

 A tendência atual de se realizar uma cirurgia oncológica mais radical, 

principalmente nos casos de recorrência tumoral, tem levado ao surgimento 

de defeitos perineais mais extensos51. A indicação da radioterapia e da 

quimioterapia adjuvantes no tratamento das neoplasias de reto baixo requer 

que a ferida perineal cicatrize rapidamente e sem complicações, para que 

tais terapias sejam instituídas de forma precoce no pós-operatório15,16.  
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 Atualmente, a imagem corporal e a mobilidade do paciente são 

consideradas, cada vez mais, objetivos cruciais no tratamento das 

neoplasias anorretais, uma vez que os pacientes estão sendo 

diagnosticados e tratados em estágios mais iniciais da doença e em idades 

mais precoces15. Tais fatores sempre devem ser levados em consideração 

na escolha do método utilizado para reconstrução do períneo. 

 Os defeitos perineais podem ser classificados de acordo com suas 

dimensões, o que pode auxiliar na escolha das opções de reconstrução. 

Nesse contexto, John et al. dividiram os defeitos perineais com base em 

suas dimensões em pequenos (< 20 cm2), moderados (20 a 60 cm2) e 

grandes (> 60 cm2), e propuseram um algoritmo para reconstrução do 

períneo após ressecção de neoplasias anorretais e vulvovaginais, com ou 

sem exenteração pélvica66. 

 A reconstrução do períneo com retalhos, além de apresentar menores 

índices de deiscência da ferida operatória27,32, também possibilita a 

reparação da vulva e da vagina quando necessário, permitindo maior 

aceitação do aspecto externo da genitália e retorno da atividade sexual4,67,68. 

Outros benefícios incluem o uso de um tecido bem vascularizado e 

localizado em uma área fora do campo de irradiação16,51. 

 O retalho ideal para reconstrução perineal deve possuir as seguintes 

características4,14,16: 

• fluxo sanguíneo confiável; 

• sensibilidade cutânea; 

• espessura adequada; 
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• boa mobilidade; 

• baixa morbidade na área doadora; 

• dissecção em cirurgia de tempo único; 

• correspondência de pele (aparência e textura); 

• pouca interferência com deambulação, micção ou com o ato de sentar. 

 Diversos retalhos preenchem alguns desses requisitos e tem sido 

utilizados para reconstrução de defeitos perineais3,15,16,34,42,51. Esses retalhos 

são provenientes da parede abdominal, coxa, região glútea ou perineal, 

como os retalhos miocutâneos dos músculos reto-abdominal, grácil e glúteo 

máximo, retalhos fasciocutâneos da coxa, retalhos pudendos e 

perineais4,15,69. Dentre eles, destacamos neste estudo os retalhos 

localizados na região do sulco glúteo e vascularizados por vasos perfurantes 

da artéria pudenda interna. A escolha do tipo de retalho a ser usado 

depende da extensão do defeito perineal, do acometimento de estruturas 

adjacentes (como a parede posterior da vagina) e da experiência do 

cirurgião.  

 Em 1987, o estudo dos angiossomos por Taylor e Palmer identificou 

uma média de 374 vasos perfurantes cutâneos no corpo humano. Esse 

mapeamento vascular do corpo forneceu as bases anatômicas para o 

planejamento dos retalhos e trouxe importante evolução no conhecimento 

dos territórios vasculares dos diversos retalhos, com a identificação dos hoje 

denominados retalhos perfurantes70. 

 Retalho perfurante é definido como um retalho composto de pele e 

tecido subcutâneo, cuja vascularização principal é fornecida por um vaso 
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perfurante. Este vaso, por sua vez, tem origem em um vaso axial do corpo e 

atravessa alguma estrutura até atingir a camada de tecido subcutâneo71. Há 

três modos pelo qual esses vasos atravessam as estruturas até atingir o 

tecido subcutâneo: 

• vasos perfurantes cutâneos diretos: atravessam somente a fáscia 

profunda; 

• vasos perfurantes septocutâneos: atravessam o septo intermuscular; 

• vasos perfurantes musculocutâneos: atravessam o músculo. 

 Desde o início, houve algumas divergências acerca da nomenclatura 

dos retalhos perfurantes71,72,73,74,75,76. Em 2003, Blondeel et al. propuseram 

definições dos diversos tipos de retalhos perfurantes e uma proposta para 

sua terminologia71. 

 Em 2005, Kim apresentou nova nomenclatura desses retalhos, 

propondo que um retalho baseado em uma artéria perfurante 

musculocutânea fosse denominado de acordo com o nome do músculo 

perfurado, enquanto que retalhos baseados em artérias perfurantes 

septocutâneas ou cutâneas diretas fossem nomeados conforme o nome da 

artéria proximal75. Em 2010, Sinna et al. propuseram nova terminologia em 

que o nome do retalho perfurante era composto pelo nome da artéria 

proximal seguida pelo nível de dissecção, nome do músculo e tipo de vaso 

perfurante76. 
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1.2 O retalho perfurante da artéria pudenda interna (RPAPI) 

 

  O períneo possui uma abundante rede vascular formada por ramos das 

artérias femoral e ilíaca interna. A artéria pudenda interna e as artérias 

glútea superior e glútea inferior são os principais ramos da artéria ilíaca 

interna, que é responsável pela irrigação das vísceras pélvicas, região glútea 

e períneo3,77. 

 A artéria pudenda interna, ramo terminal da artéria ilíaca interna, entra 

no períneo próximo à porção posterior da tuberosidade isquiática, percorre a 

parede lateral da fossa isquiorretal e atravessa o canal pudendo junto com 

as veias pudendas internas e o nervo pudendo1,3,78. Ao longo do seu trajeto 

no períneo, a artéria pudenda interna emite diversas artérias perfurantes e 

termina em dois ramos: a artéria do pênis/clitóris e a artéria perineal. Todos 

esses ramos, perfurantes ou terminais, anastomosam-se com os mesmos 

ramos do lado oposto e formam uma rica rede vascular, que fornece as 

bases para os retalhos perfurantes dessa região3,78. 

 A partir do final da década de 80 do século passado, retalhos supridos 

por ramos da artéria pudenda interna foram descritos para reconstrução 

vulvovaginal e perineal. Dentre eles, podemos citar os retalhos 

perineais79,80,81,82,83,84,85,86, retalhos pudendos5,46,49,87,88, retalhos em pétala 

de flor de lótus – “lotus petal flaps”89,90 e seus variantes, como os retalhos do 

sulco glúteo – “gluteal-fold flaps”14,69. Esses retalhos possuem nomes, 

formatos e padrões de mobilidade diferentes, mas todos são vascularizados 

por ramos provenientes da artéria pudenda interna. 
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 Em 1996, Yii e Niranjan relataram o uso de um retalho da região do 

sulco glúteo para reconstrução vulvovaginal que possuía o formato de pétala 

de flor de lótus89, sendo considerada a primeira descrição do retalho do 

sulco glúteo. A partir daí, outros estudos evidenciaram a aplicação dos 

retalhos provenientes da região do sulco glúteo e vascularizados por vasos 

perfurantes da artéria pudenda interna para reconstrução 

vulvovaginal14,69,86,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102. Como todos esses retalhos 

possuem a mesma fonte de vascularização, eles podem ser chamados 

conjuntamente de retalhos perfurantes da artéria pudenda interna26,103, 

denominação de acordo com a proposta de terminologia dos retalhos 

perfurantes71,75. 

 O retalho perfurante da artéria pudenda interna (RPAPI) é um retalho 

localizado na região perineal e do sulco glúteo, vascularizado por ramos 

perfurantes cutâneos diretos da artéria e veia pudenda interna, e inervado 

por ramos do nervo pudendo e do nervo cutâneo femoral posterior4,5. O 

RPAPI pode ser mobilizado como retalho de rotação (Figura 3) ou de avanço 

VY (Figura 4)3,16. 
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Figura 3 – Demarcação do retalho perfurante da artéria pudenda interna de 
rotação 
 

 

 

 
 
Figura 4 – Demarcação do retalho perfurante da artéria pudenda interna de 
avanço VY 
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 Através de dissecções em cadáveres, foram encontradas de três a 

cinco artérias perfurantes, localizadas próximas à tuberosidade isquiática, na 

fossa isquiorretal4,78,104. Portanto, esse retalho deve ser classificado como 

um retalho perfurante cutâneo direto, e não como um retalho fasciocutâneo, 

como fora descrito inicialmente por Yii e Niranjan89. 

 Hashimoto et al. observaram que o suprimento sanguíneo da pele ao 

redor do sulco glúteo era fornecido, principalmente, através de ramos 

perfurantes cutâneos diretos da artéria pudenda interna (presentes na 

porção mais medial) e ramos perfurantes musculares da artéria glútea 

inferior (presentes na porção mais lateral). A viabilidade do retalho é 

possível incluindo apenas as perfurantes da artéria pudenda interna, não 

sendo necessário preservar as perfurantes da artéria glútea inferior4,78. 

 Além disso, não é necessário visualizar ou dissecar diretamente os 

vasos perfurantes na grande maioria dos casos, desde que não haja 

impedimento ou dificuldade de mobilização do retalho. Ao se preservar o 

tecido adiposo ao redor da tuberosidade isquiática, preservam-se também 

os vasos perfurantes do retalho. Desse modo, lesões vasculares 

inadvertidas são evitadas, auxiliando na manutenção da viabilidade do 

RPAPI4,78,104. 

 Dependendo da localização e da extensão do defeito, e da eventual 

necessidade de reconstrução da parede posterior da vagina, o RPAPI pode 

ser dissecado e mobilizado através de cinco padrões3,16: 

• retalho de rotação unilateral; 

• retalho de rotação bilateral; 
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• retalho de avanço VY unilateral; 

• retalho de avanço VY bilateral; 

• retalhos combinados (rotação de um lado e avanço VY do outro). 

  O RPAPI de rotação também pode ser denominado retalho em hélice 

(“propeller flap”) quando a rotação é maior que 90 graus, e retalho de 

transposição quando a rotação é menor que 90 graus104. 

 Na literatura, há muitas descrições do uso do RPAPI localizado no 

sulco glúteo para reconstrução vulvovaginal14,69,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101. 

Contudo, os relatos da aplicação do RPAPI para reconstrução perineal 

imediata após AAPR em pacientes submetidos à ressecção de tumores 

anorretais são escassos e recentes16,51,104,105,106. Tais estudos demonstram 

que o RPAPI utilizado para reconstrução perineal após AAPR apresenta 

algumas vantagens quando comparado com o fechamento primário e com 

outros retalhos, sendo considerado uma opção confiável e versátil para o 

fechamento da ferida perineal16,51,104. 

 

 

1.3 Avaliação da sensibilidade cutânea 

 

 As fibras nervosas, na extremidade periférica, passam por 

modificações para originar as terminações nervosas, que podem ser 

motoras ou sensitivas. As terminações sensitivas e seus receptores 

cutâneos têm a função de detectar as alterações externas do ambiente e 
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internas do indivíduo, e enviar essas informações ao sistema nervoso 

central107. 

 Há cinco tipos básicos de receptores sensoriais107,108: 

• mecanorreceptores: detectam diversos estímulos físicos, compressão ou 

estiramento mecânico do receptor ou dos tecidos adjacentes a ele; 

• termorreceptores: detectam alterações da temperatura; 

• nociceptores: detectam lesões nos tecidos, físicas ou químicas; 

• fotorreceptores: detectam a luz na retina dos olhos; 

• quimiorreceptores: detectam gosto na boca, odores no nariz, nível de 

oxigênio no sangue, osmolalidade dos líquidos corporais, e outros. 

 Os diversos receptores cutâneos, por possuírem características 

próprias, são os responsáveis pelo tipo de adaptação das fibras nervosas a 

eles associadas. O fenômeno de adaptação pode ser definido pela redução 

da frequência dos impulsos elétricos propagados, enquanto ainda está 

presente o estímulo que determina a estimulação do receptor. Tais impulsos 

elétricos podem até desaparecer na presença do estímulo, causando a 

excitação do receptor107,109. 

 Quanto à capacidade de adaptação, existem três tipos de receptores 

sensoriais107,108: 

• receptores de adaptação lenta (tônicos): demoram certo tempo para 

reduzir a frequência de descarga de impulsos, e detectam a força dos 

estímulos contínuos; 
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• receptores de adaptação rápida (fásicos): deixam de gerar impulsos após 

curto período de tempo de estimulação, e detectam alterações da força do 

estímulo, sendo receptores de velocidade ou de movimento; 

• receptores sem adaptação: descarregam impulsos com frequência 

constante enquanto estiver presente o estímulo. 

 O limiar de excitação é definido como a intensidade mínima do 

estímulo capaz de determinar um potencial de ação e uma frequência de 

impulsos. Como há uma especificidade do receptor, há um estímulo 

especialmente adequado para cada tipo de receptor, propriedade 

denominada sensibilidade diferencial do receptor107,108. 

 As fibras nervosas são classificadas nos tipos A e C, e as fibras do tipo 

A são subdivididas em alfa, beta, gama e delta. As fibras do tipo A são 

grandes fibras mielínicas e as fibras do tipo C são pequenas fibras 

amielínicas. Quanto maior a espessura das fibras nervosas, maior a 

velocidade de condução dos impulsos108. 

 Os principais receptores da pele e suas características podem ser 

observados na Tabela 1 e na Figura 5110. 
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Tabela 1 – Modalidade de sensibilidade (estímulo), tipo de fibra nervosa e 
forma de adaptação dos diversos tipos de receptores cutâneos 

 
Receptor 
cutâneo 

Estímulo Fibra nervosa Adaptação 

Terminação 
nervosa livre 

dor e temperatura A-delta e C lenta 

Bulbo terminal 
de Krause 

temperatura A-delta e C não se adapta 

Disco de 
Merkel 

tato A-beta lenta 

Corpúsculo de 
Ruffini 

tato e estiramento lateral 
da pele 

A-beta lenta 

Corpúsculo de 
Meissner 

movimento e vibração A-beta rápida 

Corpúsculo de 
Pacini 

movimento e vibração A-beta rápida 

FONTE: Adaptado de Carvalho VF, 2007110. 

 

 
     FONTE: Carvalho VF, 2007110*. 

Figura 5 – Receptores de sensibilidade da pele 
_____________________ 
* NOTA: reproduzido com permissão da autora. 
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 Pela presença dos receptores cutâneos, a pele é capaz de perceber e 

distinguir quatro modalidades básicas de sensibilidade: tátil, dolorosa, 

térmica e vibratória. Para que a análise da sensibilidade cutânea seja 

completa, todas essas modalidades devem ser estudadas conjuntamente, 

baseando-se no tipo de fibra nervosa responsável por determinado estímulo 

e em sua propriedade de adaptação107,108. 

 A lesão nervosa, quando ocorre, pode ser classificada em seis 

diferentes tipos. Seddon, em 1942, descreveu os primeiros três tipos: 

neuropraxia, axoniotmese e neurotmese111. Na neuropraxia, ocorre bloqueio 

temporário da passagem do estímulo nervoso, sem lesão axonal e com 

recuperação completa posterior. Na axoniotmese, há lesão axonal, as 

estruturas de suporte podem ser preservadas ou não, e a continuidade da 

fibra nervosa não é interrompida, resultando em ausência de déficit ou em 

diversos graus de prejuízo na recuperação. Já na neurotmese, há 

interrupção anatômica da continuidade da fibra nervosa, sem recuperação 

funcional a menos que ocorra um reparo cirúrgico. 

 Sunderland, em 1951, foi além e adicionou mais duas classificações 

que precedem a neurotmese, para dividir os graus de recuperação da 

axoniotmese112. Mackinnon, em 1989, descreveu mais uma classificação 

que combina a lesão nervosa de diferentes graus dentro de um mesmo 

fascículo nervoso, com algumas fibras lesadas e outras não, levando a 

diferentes graus de recuperação funcional, sendo denominada neuroma de 

continuidade113. Portanto, temos seis tipos de lesão nervosa113,114,115: 
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• Grau I – Neuropraxia 

• Grau II – Axoniotmese com recuperação completa 

• Grau III – Axoniotmese com recuperação incompleta 

• Grau IV – Axoniotmese sem recuperação 

• Grau V – Neurotmese 

• Grau VI – Neuroma de continuidade 

 Os testes de sensibilidade foram desenvolvidos para avaliar e 

quantificar a função sensitiva em pacientes com queixas de perda da 

sensibilidade ou com risco potencial para desenvolvimento de doenças 

neurológicas. Algumas doenças e condições clínicas, como diabetes, uremia 

e desordens do sistema nervoso central podem apresentar distúrbios 

sensitivos, cuja avaliação é realizada através dos testes de 

sensibilidade114,116,117,118. 

 Na cirurgia plástica, os testes de sensibilidade vêm sendo utilizados em 

diversos estudos para avaliação da sensibilidade cutânea de várias regiões 

do corpo, como mama119,120, abdome121, face122,123,124,125 e membros, 

incluindo mãos126 e pés110,127,128. Através dos testes sensitivos, esses 

estudos puderam identificar alterações da sensibilidade cutânea antes e 

após uma intervenção cirúrgica e as implicações relacionadas com 

eventuais doenças do paciente. Por exemplo: mudanças da sensibilidade 

cutânea da mama antes e após mastoplastia redutora119,120 e o grau de 

neuropatia nos pés de pacientes diabéticos110,128. 

 A avaliação e a mensuração da sensibilidade tátil cutânea podem ser 

realizadas por meio de diversos testes neurossensoriais, que são baseados 
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no conhecimento do tipo de inervação da pele, ou seja, do conjunto formado 

pela fibra nervosa e pelo seu receptor cutâneo129. 

 As fibras nervosas do tipo A-beta são responsáveis pela condução dos 

estímulos de tato e incluem as fibras sensitivas de adaptação lenta e de 

adaptação rápida. As fibras de adaptação lenta traduzem a percepção de 

pressão, toque constante e textura, e seus receptores cutâneos são os 

discos de Merkel e os corpúsculos de Ruffini. As fibras de adaptação rápida 

fornecem a percepção de movimento e vibração, e têm como receptores 

cutâneos os corpúsculos de Meissner e de Pacini107,108,110,128. 

 A avaliação da sensibilidade tátil cutânea deve compreender tanto as 

medidas dos limiares de sensação de pressão (fibras de adaptação lenta) 

quanto dos limiares de sensação de movimento (fibras de adaptação 

rápida). Isso torna mais completa a avaliação da sensibilidade tátil e 

possibilita o seguimento de lesões nervosas periféricas pré e pós-

tratamento130,131. 

 O limiar de sensibilidade cutânea, como descrito anteriormente, é uma 

propriedade física medida em resposta a um determinado estímulo, em que 

abaixo de certo valor a sensação não é detectada, e acima desse nível há 

consciência e resposta ao estímulo aplicado. O limiar representa uma 

relação da fibra nervosa com seu receptor107,108,131. 

 Ao longo do tempo, houve uma evolução técnica nos instrumentos 

utilizados para realização dos testes de sensibilidade129. Em 1905, von Frey 

desenvolveu um método de avaliação da sensibilidade tátil através do uso 
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de pelos de cavalo presos a uma haste, sendo impreciso e tendo apenas 

importância histórica132.  

 Em 1962, Semmes e Weinstein criaram um método de quantificação 

sensitiva indireta através da utilização de monofilamentos de nylon de 

diâmetros progressivos presos a hastes plásticas, com objetivo de avaliar 

perdas grosseiras de sensibilidade em veteranos de guerra que sofreram 

lesões cerebrais penetrantes. Quanto maior o número do monofilamento, 

maior o diâmetro e maior a força para deformá-lo quando em contato com a 

pele. Desde então, os monofilamentos de Semmes-Weinstein foram 

amplamente difundidos para avaliação da perda de sensibilidade tátil devido 

à sua simplicidade, rapidez e baixo custo110,133,134. 

 Contudo, algumas críticas são feitas em relação ao uso dos 

monofilamentos de Semmes-Weinstein como método de avaliação da 

sensibilidade tátil cutânea. Conforme o diâmetro do monofilamento aumenta, 

há variação do tamanho e da forma de sua ponta, de modo que o estímulo 

nervoso produzido não é uniforme, pois áreas de pele cada vez maiores são 

tocadas. Por se tratar de um teste descontínuo, os monofilamentos não 

fornecem uma medida verdadeira, mas apenas uma estimativa dos limiares 

de pressão cutânea, limitando análises estatísticas. Além disso, a força 

aplicada com os monofilamentos degrada-se com seu uso repetitivo, pelo 

próprio desgaste do material110,114,129,135,136. 

 O teste da discriminação entre dois pontos fornece uma estimativa da 

densidade de fibras nervosas em determinada área do corpo, de forma 

indireta e não invasiva. Instrumentos simples, de baixo custo e de fácil uso 
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foram desenvolvidos com essa finalidade, como o Disk-Criminator™ (North 

Coast Medical, Inc.), formado por dois octógonos que possuem em suas 

arestas hastes metálicas separadas entre si por 1 mm, possibilitando medir 

distâncias de 2 a 20 mm. Uma das arestas possui apenas uma haste 

metálica, para que o paciente, quando questionado, possa decidir se o toque 

foi realizado com uma ou duas hastes, por meio de testes aleatórios. A 

discriminação entre dois pontos para determinada região é a menor 

distância entre o par de hastes que o paciente é capaz de identificar, de 

forma correta e repetitiva110,137.  

 Os testes quantitativos para avaliar a sensibilidade cutânea foram 

introduzidos na cirurgia plástica por Dellon, em 1983, através da vibrometria 

quantitativa138. Contudo, este teste apresentava algumas inconveniências, 

pois quando era usado na pele, a vibração era amortecida pela força de 

pressão aplicada, principalmente em tecidos macios. Além disso, os limiares 

podiam ser fornecidos em volts ou mícrons, o que dificultava estudos 

comparativos129. 

 Em 1989, Dellon et al. desenvolveram um novo método de 

quantificação da sensibilidade cutânea, o Pressure Specified Sensory 

Device™ – PSSD™ (Sensory Management Services, LLC, Baltimore, 

Maryland, United States), aparelho que quantifica o limiar de pressão 

aplicado sobre a pele e que é necessário para que o paciente sinta o 

estímulo, tanto de forma estática quanto em movimento. Os dados obtidos 

com o PSSD™ representam os limiares verdadeiros de pressão, fornecidos 
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diretamente em gramas por milímetro quadrado (g/mm²), o que permite 

comparações objetivas e análises por testes estatísticos110,114,137. 

 O PSSD™ é um método mais preciso que os monofilamentos de 

Semmes-Weinstein, pois é uma medida contínua e direta, além de permitir o 

estudo conjunto e simultâneo das fibras de adaptação lenta e rápida, 

tornando-o mais completo para avaliação da sensibilidade tátil 

cutânea114,125,128,129,136. 

 No Brasil, os testes sensitivos utilizando o PSSD™ foram iniciados na 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) a partir de 

1999, por Ferreira et al., que avaliaram a sensibilidade mamária no pré e 

pós-operatório de mastoplastia redutora e a sensibilidade cutânea em pés 

de pacientes diabéticos120,127. Depois disso, outros estudos foram realizados 

na FMUSP para comparar alterações de sensibilidade cutânea em locais 

submetidos a procedimentos cirúrgicos e a traumas externos, como o 

abdome e a face121,123,124,125,126. 

 As fibras nervosas do tipo A-delta e C são responsáveis pela condução 

dos estímulos dolorosos, sendo fibras sensitivas de adaptação lenta cujos 

receptores cutâneos são as terminações nervosas livres107,108. A 

sensibilidade dolorosa é, essencialmente, subjetiva. Apesar da dificuldade 

para aferição desta sensação, a maioria dos testes foi desenvolvida para 

avaliar e quantificar a sensação álgica relacionada com síndromes 

compressivas dolorosas, pacientes com dor crônica ou dor neuropática. Pela 

sua subjetividade e variabilidade inerentes, a avaliação da sensação álgica é 

considerada um tema complexo139,140. 
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 O estudo da sensibilidade dolorosa pode ser realizado através de 

testes quantitativos, como a algometria, as escalas de avaliação álgica 

(escala analógica-visual, escala numérica da dor, escala verbal da dor), o 

limiar álgico e a tolerância à dor. De modo mais simples, o método de 

escolha forçada tem sido muito utilizado para avaliação da sensibilidade 

dolorosa. Neste teste, o estímulo álgico é aplicado de forma aleatória, ora 

sim e ora não, e o paciente é questionado a responder se sentiu ou não a 

sensação dolorosa. A intensidade do estímulo pode ser alterada na 

dependência das respostas do paciente, de acordo com certo padrão de 

regras predeterminadas. As críticas ao método de escolha forçada enfatizam 

o fato de ser um teste demorado e incluir um grande número de estímulos. 

Contudo, a grande vantagem desse teste está na sua simplicidade e fácil 

reprodutibilidade140. 

 As fibras nervosas do tipo A-delta e C também são responsáveis pela 

condução dos estímulos térmicos, e seus receptores cutâneos são as 

terminações nervosas livres (fibras sensitivas de adaptação lenta) e o bulbo 

terminal de Krause (fibras sensitivas que não se adaptam)107,108. 

 Na avaliação da sensibilidade térmica por meio de testes quantitativos, 

destaca-se o estimulador de Marstock (Somedic AB, Stockholm, Sweden), 

utilizado para o estudo de doenças neurológicas. Neste teste, o paciente 

percebia a mudança de temperatura em um estimulador térmico, que variava 

entre estímulos de calor, frio e dor relacionada aos extremos de 

temperatura117,141. O método de escolha forçada, análogo ao usado para a 

sensibilidade dolorosa, também pode avaliar a sensibilidade térmica. Para 
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isso, estímulos térmicos diferentes (quente e frio) são aplicados 

aleatoriamente, questionando o paciente a responder se a sensação 

percebida foi quente ou fria, e permitindo alterações da intensidade do 

estímulo de acordo com as respostas obtidas. As vantagens e desvantagens 

desse método são as mesmas descritas anteriormente para a sensibilidade 

dolorosa116,139. 

 As fibras nervosas do tipo A-beta são responsáveis pela condução dos 

estímulos vibratórios, sendo fibras sensitivas de adaptação rápida cujos 

receptores cutâneos são os corpúsculos de Meissner e Pacini. A vibração 

também pode ser entendida como outra forma de tato, pois seu estímulo é 

mediado pelas fibras de adaptação rápida A-beta, as mesmas que 

conduzem a sensação tátil de movimento107,108. 

 A análise da sensibilidade vibratória através de testes quantitativos 

pode ser realizada com aparelhos como o NeurometerTM (Neurotron, 

Incorporated, Baltimore, Maryland, United States) e o BiothesiometerTM (Bio 

Medical Instruments, Newbury, Ohio, United States), e também com 

instrumentos produtores de vibração, como o diapasão, que geram vibração 

com frequência controlada e predeterminada110,117,130,142,143. Os estímulos 

com frequência de 128 Hz são aceitáveis para aplicação clínica, uma vez 

que os corpúsculos de Meissner e Pacini são sensíveis à vibração dentro 

desta faixa117. O diapasão é considerado como um método de escolha 

forçada, semelhante aos anteriores, em que o estímulo vibratório é aplicado 

de forma aleatória, ora sim e ora não, e o paciente é questionado a 

responder se sentiu ou não a sensação de vibração. Da mesma forma, a 
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intensidade do estímulo também pode ser alterada, através do uso de 

diapasões de diferentes frequências. 

 

 

1.4 Avaliação da sensibilidade cutânea no períneo 

 

 Alterações temporárias e até definitivas da sensibilidade cutânea 

podem ocorrer no pós-operatório de diversos procedimentos em cirurgia 

plástica, principalmente quando há descolamento de pele e tecido 

subcutâneo, ou quando há movimentação de tecidos, como no caso da 

disseção de retalhos para procedimentos de reconstrução em cirurgia 

plástica125. A maioria dos testes utilizados para avaliação da sensibilidade 

após reconstrução de tecidos foram testes qualitativos, o que abre um 

importante caminho para a aplicação de testes quantitativos de sensibilidade 

neste campo139.  

 Após a reconstrução vulvovaginal com o RPAPI, alguns relatos indicam 

que o retalho mantém sua sensibilidade4,96,144. Isso configura importante 

vantagem nos casos em que o retalho é usado para reconstrução da vulva e 

vagina, e também pela sua localização em área de apoio durante o ato de 

sentar. Entretanto, não há descrição do tipo de avaliação da sensibilidade do 

retalho na metodologia desses estudos, tornando questionáveis tais 

resultados. 

 Por outro lado, alguns autores avaliaram, no pós-operatório, a 

sensibilidade do RPAPI utilizado para reconstrução de defeitos vulvares. 
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Apesar de não haver controle pré-operatório em nenhum desses estudos e 

da ausência de informações detalhadas sobre a metodologia adotada, seus 

resultados foram discrepantes, uma vez que dois deles demonstraram que a 

sensibilidade do retalho, de modo geral, foi preservada no pós-

operatório14,95, e um deles indicou redução da sensibilidade do retalho69. 

 Portanto, os dados existentes até o momento relacionados à avaliação 

da sensibilidade cutânea do RPAPI são escassos, discrepantes, sujeitos a 

críticas metodológicas e todos relacionados com a aplicação do retalho nas 

reconstruções vulvares. Não encontramos estudo sobre a sensibilidade 

cutânea do RPAPI em reconstruções perineais após AAPR, e não 

encontramos avaliação comparativa da sensibilidade cutânea do retalho do 

pré com a do pós-operatório. 
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2. OBJETIVO 
______________________ 
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2. Objetivo 

 

 

 Avaliar a sensibilidade cutânea do retalho perfurante da artéria 

pudenda interna após 12 meses da reconstrução perineal em cirurgias de 

amputação abdominoperineal de reto, e compará-la com a sensibilidade 

cutânea pré-operatória do sulco glúteo (área doadora do retalho). Fizemos a 

hipótese de que há manutenção da sensibilidade cutânea do retalho 

perfurante da artéria pudenda interna nas reconstruções perineais. 
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3. MÉTODOS 
______________________ 
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3. Métodos 

 

 

 Esse estudo foi realizado no Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo “Octavio Frias de Oliveira” (ICESP), da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), no período de agosto de 2012 a 

fevereiro de 2014. Não houve qualquer tipo de conflito de interesse em 

nenhuma etapa da execução deste trabalho. 

 O estudo recebeu aprovação do Núcleo de Pesquisa do ICESP em 

31/05/2012, sob o número 266/12 (Apêndice 1), e do Comitê de Ética em 

Pesquisa da FMUSP em 09/08/2012, sob o número 250/12 (Apêndice 2). 

Houve uma emenda no protocolo de pesquisa, datada de 25/11/2013, que 

foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP em 05/02/2014 

(Apêndice 3). Após uma detalhada explicação de como seriam realizados a 

avaliação da sensibilidade cutânea e o procedimento cirúrgico, o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice 4) foi lido e assinado por todos 

os pacientes e pelo pesquisador. 

 Este trabalho constituiu um estudo analítico quase experimental, não 

randomizado, longitudinal e prospectivo, em pacientes submetidos à 

reconstrução perineal com o retalho perfurante da artéria pudenda interna 

(RPAPI), logo após amputação abdominoperineal de reto (AAPR). Foi 

realizada análise descritiva e comparação estatística dos limiares de 

sensibilidade tátil, e análise descritiva da sensibilidade dolorosa, térmica e 

vibratória do sulco glúteo no pré-operatório e do RPAPI com 12 meses de 
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pós-operatório do Grupo de Estudo, e do sulco glúteo no Grupo Controle e 

no pré-operatório do Grupo de Estudo. 

 

 

3.1 Casuística 

 

 Como Grupo de Estudo, foram incluídos 25 pacientes com neoplasias 

malignas do reto baixo ou do ânus que seriam submetidos à AAPR, seguida 

de reconstrução perineal imediata com o RPAPI de avanço VY bilateral, 

indicado para pacientes em que o defeito perineal foi considerado de 

tamanho moderado66, ou seja, de 20 a 60 cm2. Neste grupo, foi realizada 

avaliação da sensibilidade cutânea na região do sulco glúteo (área doadora 

do retalho) no pré-operatório (um dia antes da cirurgia), sendo esta 

avaliação repetida no RPAPI 12 meses depois da cirurgia. 

 Como Grupo Controle para a avaliação da sensibilidade cutânea 

normal da região do sulco glúteo, foram incluídos outros 40 pacientes 

voluntários sem qualquer tipo de neoplasia do aparelho digestório, que 

foram selecionados no Ambulatório de Cirurgia Plástica do ICESP, durante 

seus retornos ambulatoriais rotineiros. Nesses pacientes, foi medida a 

sensibilidade cutânea normal do sulco glúteo, região similar à área doadora 

do RPAPI. 

 No Grupo de Estudo de 25 pacientes, 11 eram do sexo masculino e 14 

do sexo feminino, com idade variando de 31 a 77 anos, média de 59 anos, 

mediana de 60 anos. O diagnóstico oncológico foi adenocarcinoma de reto 
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baixo em 20 pacientes e carcinoma espinocelular de ânus em cinco 

pacientes. As comorbidades presentes foram hipertensão arterial (8 

pacientes), tabagismo (4 pacientes), dislipidemia (3 pacientes), síndrome da 

imunodeficiência adquirida (2 pacientes), hipotireoidismo (1 paciente) e 

doença pulmonar obstrutiva crônica (1 paciente), como pode ser visto na 

Tabela 2. 

 O tratamento pré-operatório com quimioterapia e radioterapia foi 

realizado em todos os 25 pacientes do Grupo de Estudo. Nos pacientes com 

diagnóstico de adenocarcinoma de reto baixo, esse tratamento teve objetivo 

neoadjuvante para a AAPR. Já nos pacientes com carcinoma espinocelular 

de ânus, a AAPR foi indicada como procedimento de resgate nos casos de 

recidiva ou remissão incompleta após quimiorradioterapia, que tinha sido o 

tratamento de primeira linha, dentro do protocolo de Nigro. 

 Nos pacientes do Grupo de Estudo, além da AAPR, outros 

procedimentos foram realizados no mesmo tempo cirúrgico, com objetivo de 

atingir a radicalidade oncológica: ressecção da parede posterior da vagina (6 

pacientes), exenteração pélvica (5 pacientes), hepatectomia parcial (2 

pacientes), prostatectomia radical (1 paciente) e histerectomia (1 paciente), 

conforme indicado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Características dos pacientes do Grupo de Estudo – ICESP – 
2012 a 2014 

 

Paciente 
Idade 

(anos) 
Sexo Diagnóstico Comorbidades Cirurgias 

1 47 Masc ACRB HAS, DLP, TAB  AAPR + PR+ HEP 

2 55 Fem CECA HAS, TAB AAPR + HIS + RPPV 

3 60 Masc ACRB - AAPR 

4 47 Fem ACRB HAS, DLP AAPR + RPPV 

5 63 Masc CECA SIDA AAPR + EP 

6 46 Fem CECA HAS AAPR 

7 75 Fem ACRB - AAPR + RPPV 

8 64 Fem ACRB - AAPR + RPPV 

9 76 Masc ACRB HAS, TAB AAPR 

10 77 Masc ACRB HAS, DPOC AAPR 

11 60 Fem ACRB - AAPR 

12 51 Masc ACRB - AAPR 

13 60 Fem ACRB - AAPR + HEP + RPPV 

14 31 Masc ACRB - AAPR + HEP 

15 72 Fem ACRB HAS AAPR + EP 

16 49 Fem CECA - AAPR + EP 

17 73 Masc ACRB - AAPR 

18 55 Masc ACRB - AAPR + EP 

19 66 Fem ACRB DLP AAPR 

20 59 Masc ACRB HAS AAPR + EP 

21 52 Fem ACRB HIP AAPR 

22 59 Fem ACRB TAB AAPR 

23 69 Masc ACRB - AAPR 

24 54 Fem CECA SIDA AAPR + RPPV 

25 34 Fem ACRB - AAPR 

 
NOTA: Masc: masculino; Fem: feminino; ACRB: adenocarcinoma de reto 
baixo; CECA: carcinoma espinocelular de ânus; HAS: hipertensão arterial 
sistêmica; DLP: dislipidemia; TAB: tabagismo; SIDA: síndrome da 
imunodeficiência adquirida; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; HIP: 
hipotireoidismo; AAPR: amputação abdominoperineal de reto; PR: 
prostatectomia radical; HEP: hepatectomia parcial; HIS: histerectomia; 
RPPV: ressecção da parede posterior da vagina; EP: exenteração pélvica. 
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 Os critérios de inclusão no Grupo de Estudo foram: 

• idade maior ou igual a 18 anos; 

• diagnóstico de neoplasia maligna anorretal; 

• capacidade de entendimento e colaboração durante a realização dos 

testes de sensibilidade; 

• reconstrução imediata do períneo com o RPAPI de avanço VY bilateral 

após AAPR. 

 Os critérios de exclusão do Grupo de Estudo foram: 

• presença de diabetes, uremia, disfunção neurológica ou outra doença que 

pudesse comprometer a função dos nervos periféricos; 

• cirurgia prévia na região pélvica, perineal e/ou glútea; 

• surgimento de incontinência urinária e/ou impotência sexual no pós-

operatório (que poderiam estar relacionadas com lesão dos ramos do 

nervo pudendo durante a etapa de dissecção perineal da AAPR). 

  No Grupo Controle de 40 pacientes, 18 eram do sexo masculino e 22 

do sexo feminino, com idade variando de 28 a 73 anos, média de 54 anos, 

mediana de 58 anos. As comorbidades presentes foram hipertensão arterial 

(12 pacientes), tabagismo (6 pacientes), dislipidemia (5 pacientes) e 

hipertireoidismo (1 paciente). 

 Os critérios de inclusão no Grupo Controle foram: 

• idade maior ou igual a 18 anos; 

• capacidade de entendimento e colaboração durante a realização dos 

testes de sensibilidade. 

 Os critérios de exclusão do Grupo Controle foram: 
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• presença de diabetes, uremia, disfunção neurológica ou outra doença que 

pudesse comprometer a função dos nervos periféricos; 

• diagnóstico de neoplasia maligna anorretal; 

• cirurgia prévia ou radioterapia na região pélvica, perineal e/ou glútea; 

• presença de qualquer outra doença localizada na região pélvica, perineal 

e/ou glútea. 

 

 

3.2 Avaliação da sensibilidade cutânea do sulco glúteo 

 

 Como o eixo longo do RPAPI seria demarcado sobre o sulco glúteo, 

foram testadas duas modalidades de sensibilidade tátil, e também a 

sensibilidade térmica, dolorosa e vibratória da região do sulco glúteo, pelo 

mesmo examinador, no Grupo Controle e no pré-operatório do Grupo de 

Estudo. 

 Durante todos os testes, o indivíduo permaneceu confortavelmente em 

decúbito ventral sobre a mesa de exame, em ambiente isolado e silencioso. 

Como instrução preliminar, foi orientado ao paciente manter os olhos 

fechados, para evitar confusão pela sensação visual. Para que o paciente 

entendesse a dinâmica do exame, foi realizado um teste prévio de cada uma 

das quatro modalidades sensitivas na mão do lado dominante do corpo. 

 Para o estudo da sensibilidade tátil, foi utilizado o Pressure Specified 

Sensory Device™ (PSSD™), que consiste em um aparelho composto por 

um transdutor de força acoplado a um computador (Figura 6), com um 



	  

	  

38	  

software capaz de codificar um sinal elétrico em pressão, expressa em 

gramas por milímetro quadrado (g/mm²). O exame com o PSSD™ consistiu 

no toque de uma haste metálica do transdutor na área da pele sobre o sulco 

glúteo (Figura 7A). O paciente ficou segurando uma campainha e foi 

orientado a apertá-la logo que sentisse o toque da haste metálica (Figura 8). 

  

     

Figura 6 – A: Transdutor de força do PSSD™; B: computador do PSSD™ 
 

 

Figura 7 – Realização dos testes de sensibilidade cutânea no sulco glúteo. 
A: teste de sensibilidade tátil; B: teste de sensibilidade dolorosa; C: teste de 
sensibilidade térmica; D: teste de sensibilidade vibratória 
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Figura 8 – A e B: Campainha do PSSD™ 

  

 

 Desse modo, o software registrava o valor da pressão percebida no 

momento em que a campainha fosse acionada pelo paciente. O teste foi 

repetido cinco vezes em cada área e a média obtida correspondeu ao limiar 

cutâneo de pressão (em g/mm²) desta área. 

 O software exibe um “menu” de opções para escolhermos o segmento 

corpóreo a ser avaliado (“Select Test Group”), a região do segmento 

corporal (“Select Test Site”), o lado direito ou esquerdo (“Select Side”) e o 

tipo de teste a ser realizado (“Select Test Type”), podendo ser estático ou 

em movimento (Figura 9). 

 O sulco glúteo foi testado em quatro áreas (Figura 10): 

• sulco glúteo direito proximal (SGDP); 

• sulco glúteo direito distal (SGDD); 

• sulco glúteo esquerdo proximal (SGEP); 

• sulco glúteo esquerdo distal (SGED). 
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Figura 9 – Tela do software do PSSD™ com as opções para realização do 
teste de sensibilidade tátil (adaptado de Carvalho VF, 2007110) 

 

 

 

Figura 10 – Áreas do sulco glúteo onde foram realizados os testes de 
sensibilidade cutânea. Legenda: SGDP: sulco glúteo direito proximal; SGDD: 
sulco glúteo direito distal; SGEP: sulco glúteo esquerdo proximal; SGED: 
sulco glúteo esquerdo distal 
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 Além disso, para avaliação da sensibilidade tátil, foram realizados dois 

tipos de testes em cada uma dessas quatro áreas: 

• Teste de um ponto estático (1PE): obtido pelo simples toque do transdutor 

à pele e usado para avaliar as fibras sensitivas de adaptação lenta; 

fornece dados dos limiares de sensibilidade cutânea à pressão estática. 

• Teste de um ponto em movimento (1PM): obtido pelo toque do transdutor 

em movimento sobre a pele e usado para avaliar as fibras sensitivas de 

adaptação rápida; fornece dados dos limiares de sensibilidade cutânea à 

pressão em movimento. 

 O teste foi iniciado após o paciente ter sido devidamente informado. 

Quando o paciente percebia o toque da haste metálica na pele do sulco 

glúteo, ele apertava a campainha e, na tela do computador, ficava registrada 

a pressão sentida (em g/mm²). Na Figura 11, a coluna azul representa o 

valor da pressão aplicada sobre a pele. 

 Na Figura 12, além da coluna azul, há outra coluna de cor amarela, que 

é um recurso presente neste software que permite ao examinador perceber 

o grau de oscilação com o qual tocou a pele do paciente, indicando o quanto 

aquele toque não foi uniforme. A ausência da coluna amarela significa que o 

contato da haste metálica com a pele foi regular durante todo o tempo em 

que durou a pressão. 

 Sabe-se que quanto menor a oscilação da mão do examinador, mais 

uniforme é a medida obtida. Portanto, somente foram consideradas válidas 

as sequências de cinco medidas nas quais não houve oscilação, ou seja, 

semelhantes àquelas demonstradas na Figura 11. 
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Figura 11 – Teste de sensibilidade tátil hipotético com medidas 
consideradas válidas (adaptado de Carvalho VF, 2007110) 
  

 

 

Figura 12 – Teste de sensibilidade tátil hipotético com medidas 
consideradas inválidas (adaptado de Carvalho VF, 2007110) 
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 As outras modalidades de sensibilidade também foram testadas nas 

mesmas áreas anteriores (SGDP, SGDD, SGEP e SGED), como indicado na 

Figura 10 (p. 40), utilizando o método de escolha forçada. Para isso, foi 

solicitado que o paciente respondesse quanto à presença da sensação 

(“presente/sim” ou “ausente/não”) para os testes de sensibilidade dolorosa e 

vibratória, e quanto ao tipo de sensação (“quente” ou “fria”) para o teste de 

sensibilidade térmica. Cada um dos testes foi repetido cinco vezes em cada 

uma das quatro áreas avaliadas, sendo considerado positivo uma 

combinação de, no mínimo, quatro respostas corretas. 

 A sensibilidade dolorosa foi testada pelo método de escolha forçada 

com intensidade única do estímulo. Antes do teste, foi realizada assepsia da 

pele do sulco glúteo com clorexedine alcoólico a 2%. Neste teste, o estímulo 

álgico foi aplicado aleatoriamente, ora sim e ora não, e foi solicitado que o 

paciente respondesse se sentiu ou não o estímulo. A intensidade do 

estímulo doloroso foi única, não alterada, e aplicada com o toque superficial 

de ponta de agulha de 30 x 0,7 mm (30 mm de comprimento e 0,7 mm de 

diâmetro da ponta), fazendo uma leve pressão na superfície da pele, sem 

perfurá-la, necessário apenas para disparar o estímulo álgico (Figura 7B, p. 

38).  

 A análise da sensibilidade térmica foi realizada pelo método de escolha 

forçada com duas intensidades de estímulo. Durante o teste, estímulos 

térmicos diferentes (quente e frio) foram aplicados de forma aleatória, 

questionando o paciente a responder se a sensação percebida foi quente ou 

fria. Os estímulos térmicos foram testados através do contato na pele de 
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frascos de plástico contendo água a 45-50 oC – percebida como quente – ou 

a 10-15 oC – percebida como frio (Figura 7C, p. 38). Antes do teste, a 

temperatura da água nos frascos foi conferida com termômetro de mercúrio 

digital, com objetivo de garantir a obtenção das temperaturas desejadas. 

 A sensibilidade vibratória foi testada com um diapasão, instrumento 

que produz vibração com frequência controlada, considerado como um 

método de escolha forçada com intensidade única do estímulo. Neste teste, 

o estímulo vibratório foi aplicado aleatoriamente, ora sim e ora não, 

solicitando que o paciente respondesse se sentiu ou não o estímulo. A 

intensidade do estímulo vibratório foi única, não alterada, e aplicada pelo 

toque perpendicular à pele de um diapasão de 128 Hz em vibração, durante 

5 segundos (Figura 7D, p. 38). 

 

 

3.3 Procedimento cirúrgico e seguimento pós-operatório 

 

 Logo após a indução anestésica, o paciente foi submetido à sondagem 

vesical de demora e recebeu antibióticos endovenosos. Por se tratar de uma 

cirurgia potencialmente contaminada, os antibióticos foram mantidos até o 

10o dia de pós-operatório: ceftriaxone 1 g de 12 em 12 horas e metronidazol 

500 mg de 8 em 8 horas. Em todos os pacientes, a profilaxia de trombose 

venosa profunda foi realizada, no intraoperatório, com meia elástica e com 

uso de compressor intermitente de membros inferiores. 
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 A AAPR foi realizada pela equipe da Cirurgia do Aparelho Digestório. 

Inicialmente, com o paciente em decúbito dorsal horizontal, foi realizada a 

etapa abdominal da cirurgia, através do procedimento convencional (cirurgia 

aberta) ou por videolaparoscopia. Em seguida, o paciente foi mudado para a 

posição de litotomia (ou posição de Lloyd-Davies) para a execução da etapa 

perineal da cirurgia. No final, foi realizada uma colostomia terminal 

permanente na parede abdominal do paciente. 

 Logo após o término da AAPR, teve início a reconstrução do períneo, 

realizada pela equipe da Cirurgia Plástica, sendo o autor o cirurgião 

responsável por todos os pacientes incluídos neste estudo. O paciente foi 

mantido em posição de litotomia para melhor exposição do defeito perineal 

(Figura 13A). No dia anterior ao da cirurgia, o sulco glúteo tinha sido 

identificado e demarcado, bilateralmente, com o paciente em posição 

ortostática. Após a troca dos campos cirúrgicos, o sulco glúteo foi exposto 

para o planejamento das dimensões do retalho. 

 O eixo longo do RPAPI foi demarcado e centralizado sobre o sulco 

glúteo, assim como demonstrado pela Figura 4 (p. 13). As dimensões do 

retalho foram ajustadas de acordo com as dimensões do defeito e com a 

eventual necessidade de reconstrução associada da parede posterior da 

vagina. A base do retalho ficou localizada em um triângulo formado pela 

tuberosidade isquiática, ânus e introito vaginal ou escroto, correspondendo à 

localização da fossa isquiorretal. Os vasos perfurantes provenientes da 

artéria pudenda interna estão localizados no interior desse triângulo4,104, 

junto com os ramos do nervo pudendo (Figura 14). 
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Figura 13 – Reconstrução do períneo com o RPAPI de avanço VY bilateral. 
A: defeito perineal; B: disseção dos retalhos; C: mobilização dos retalhos; D: 
pós-operatório imediato, com fechamento primário das áreas doadoras dos 
retalhos 
 

 

  

Figura 14 – Triângulo de referência (azul) para localização dos vasos 
perfurantes do RPAPI, formado pela tuberosidade isquiática, ânus e introito 
vaginal ou escroto. A linha tracejada indica o local do defeito perineal 
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 Neste estudo, foram incluídos apenas pacientes em que a reconstrução 

do períneo foi realizada com o RPAPI mobilizado em avanço VY bilateral. 

Nesses pacientes, o ápice dos triângulos foi demarcado no sulco glúteo e 

suas bases constituíram as margens direita e esquerda do defeito cirúrgico 

perineal. O ponto de pivô do retalho ficou localizado na sua porção mais 

proximal, ao redor da tuberosidade isquiática69. 

 Após sua demarcação, o retalho foi dissecado no plano entre a fáscia e 

o músculo glúteo máximo, iniciando da porção distal para a proximal (Figura 

13B, p. 46). A fáscia do músculo glúteo máximo e a fáscia perineal foram 

incluídas junto com o retalho para preservar os ramos do nervo cutâneo 

femoral posterior, que percorrem um trajeto suprafascial. Procurou-se evitar 

a disseção do retalho em sua porção mais proximal, ao redor da 

tuberosidade isquiática, para não lesar os vasos perfurantes que partem 

dessa área, juntamente com os ramos do nervo pudendo. 

 Após a confirmação da integridade do pedículo do retalho e da 

presença de sangramento em sua porção distal, o RPAPI foi mobilizado em 

avanço VY bilateral para o fechamento e reconstrução do defeito perineal 

(Figura 13C, p.46). A epiderme e a derme superficial das porções mais 

proximais dos retalhos foram removidas, suturadas e introduzidas para 

preencher o defeito do períneo, sendo fixadas no cóccix e no restante da 

musculatura adjacente. Quando necessário, a porção proximal superior dos 

retalhos foi mantida com pele e utilizada para reconstrução da vulva e da 

parede vaginal posterior, e o restante foi utilizado para preencher o defeito 

perineal, após remoção da epiderme e derme superficial. 
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 Após hemostasia com eletrocautério, drenos de sucção a vácuo foram 

colocados para evitar acúmulo de fluidos nas áreas de ressecção cirúrgica e 

de dissecção dos retalhos. Nas áreas doadoras dos retalhos, foi realizado 

fechamento primário através da dissecção limitada de suas bordas superior 

e inferior para reduzir a tensão na linha de sutura (Figura 13D, p. 46). A 

síntese foi realizada em três planos: pontos simples no tecido subcutâneo 

com poliglactina 2.0 (Vicryl®), pontos simples invertidos na derme com 

poliglecaprone 3.0 (Monocryl®) e pontos simples externos na pele com nylon 

3.0 (Mononylon®). As suturas vulvovaginais, quando presentes, foram feitas 

com pontos simples de poliglactina 3.0 (Vicryl®). 

 No pós-operatório, os pacientes foram mantidos com as pernas 

aduzidas e restritos ao leito nos primeiros cinco dias, recebendo profilaxia 

para trombose venosa profunda com enoxaparina 40 mg por dia, via 

subcutânea, durante esse período. Foram administrados analgésicos por 

cinco dias continuamente e, depois, apenas conforme a demanda do 

paciente. Os antibióticos foram mantidos por 10 dias. A deambulação foi 

liberada após cinco dias e foi dada permissão para sentar depois de 14 dias 

da cirurgia. Após a alta hospitalar, os pacientes foram orientados sobre o 

seguimento ambulatorial, com retornos semanais no primeiro mês, mensais 

até completar três meses, trimestrais até completar 12 meses, e depois 

anuais. 

 Foram obtidos os seguintes dados relacionados ao procedimento 

cirúrgico e ao seguimento pós-operatório (as unidades de medida adotadas 

foram selecionadas para permitir comparações com dados da literatura): 
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• dimensão do defeito perineal (em cm2): obtida pelo produto do 

comprimento e largura do defeito, medidos com régua; 

• dimensão dos retalhos (em cm): obtido pela medida do comprimento 

versus largura do maior eixo, também aferidos com régua; 

• cirurgias associadas: procedimentos que foram realizados juntamente 

com a AAPR, com objetivo de atingir a radicalidade oncológica; 

• tempo de internação (em dias): período entre o dia da cirurgia e o dia da 

alta hospitalar; 

• complicações pós-operatórias: quaisquer desvios do curso normal do pós-

operatório que demandaram algum tipo de tratamento, clínico ou 

cirúrgico, e que foram identificados durante a internação hospitalar ou nos 

seguimentos ambulatoriais; para as deiscências, foram consideradas 

pequenas aquelas menores que 5 cm e grandes aquelas maiores que 5 

cm; 

• tempo de cicatrização (em dias): período entre o dia da cirurgia e o dia em 

que a ferida foi considerada totalmente cicatrizada, após a retirada das 

suturas da pele ou após a resolução completa de qualquer tipo de 

deiscência; 

• tempo de seguimento (em meses): período entre o mês da cirurgia e o 

mês do último retorno ambulatorial. 

 

 

 

 



	  

	  

50	  

3.4 Avaliação da sensibilidade cutânea do RPAPI 

 

 Ao se completarem 12 meses da cirurgia, no retorno ambulatorial, foi 

realizada uma nova avaliação das quatro modalidades de sensibilidade 

cutânea, agora na pele do RPAPI dos 25 pacientes do Grupo de Estudo. 

 O exame da sensibilidade tátil foi realizado com o PSSD™, da mesma 

forma com que foi feito no pré-operatório. As regiões do retalho que foram 

avaliadas (Figura 15) corresponderam às áreas do sulco glúteo testadas 

previamente, ou seja: 

• retalho direito proximal (RDP); 

• retalho direito distal (RDD); 

• retalho esquerdo proximal (REP); 

• retalho esquerdo distal (RED). 

 

 

Figura 15 – Áreas do RPAPI onde foram realizados os testes de 
sensibilidade cutânea após 12 meses da cirurgia. Legenda: RDP: retalho 
direito proximal; RDD: retalho direito distal; REP: retalho esquerdo proximal; 
RED: retalho esquerdo distal 
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 As outras modalidades de sensibilidade (dolorosa, térmica e vibratória) 

também foram analisadas nesta etapa pelo método de escolha forçada, da 

mesma forma com que foi realizada no pré-operatório, e nas mesmas áreas 

correspondentes (Figura 15, p. 50). 

 

 

3.5 Análise estatística 

 

 Pela estatística descritiva, pode-se entender melhor um conjunto de 

dados através de suas características. As medidas descritivas auxiliam a 

análise do comportamento dos dados, e podem ser classificadas como 

medidas de posição, dispersão e assimetria. Em um estudo, quando se 

procura descrever adequadamente um conjunto de dados, é necessário pelo 

menos a utilização de uma medida de tendência central e de uma medida de 

dispersão145,146. 

 As medidas de tendência central, junto com as separatrizes, constituem 

as medidas de posição. As medidas de tendência central indicam um ponto 

em torno do qual se concentram os dados, sendo que este ponto tende a ser 

o centro da distribuição dos dados, tendo como exemplos a média, a moda e 

a mediana. As medidas de dispersão, por sua vez, indicam a variabilidade 

do conjunto de dados, tendo como exemplos a amplitude, a variância e o 

desvio padrão145,146.  

 Nesse estudo, a análise estatística dos dados foi baseada nas 

variáveis quantitativas do limiar de sensibilidade tátil, dada em g/mm2, 
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obtidas pelo PSSD™ nas áreas do sulco glúteo testadas no Grupo Controle 

e no pré-operatório do Grupo de Estudo, e nas áreas correspondentes do 

RPAPI do Grupo de Estudo com 12 meses de pós-operatório. Além disso, 

para as outras modalidades de sensibilidade (dolorosa, térmica e vibratória), 

a análise foi baseada nas variáveis qualitativas das respostas dos pacientes 

(sensação “presente/sim” ou “ausente/não” para as sensibilidades dolorosa 

e vibratória, e “quente” ou “frio” para a sensibilidade térmica). 

 A metodologia estatística desse estudo optou por expressar as 

variáveis quantitativas sob a forma de média e mediana, e os valores de 

dispersão dessas medidas em relação à tendência central dos resultados 

foram expressos através do desvio padrão. 

 A média amostral ou média aritmética é a soma de todos os valores 

observados da variável, dividida pelo número total de observações. A 

mediana é o valor que ocupa a posição central da série de observações de 

uma variável, dividindo o conjunto em duas partes iguais, ou seja, a 

quantidade de valores superiores à mediana é igual à quantidade de valores 

inferiores à mesma145,146. 

 Com relação às variáveis quantitativas (ordinais), obtidas 

numericamente através do PSSD™ para o teste da sensibilidade tátil, a 

análise estatística dos dados foi realizada através de testes paramétricos e 

não paramétricos, dependendo da distribuição das amostras. Quando as 

duas amostras comparadas apresentaram distribuição normal, ou seja, 

quando passaram no teste da normalidade de Kolmogorov-Smirnov, a 

análise foi feita utilizando testes paramétricos, no caso o teste t de Student. 
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Caso contrário, quando uma ou ambas as amostras comparadas não 

apresentaram distribuição normal, não passando no teste de Kolmogorov-

Smirnov, a análise foi feita através de testes não paramétricos145,147,148. 

 A comparação dos limiares de sensibilidade tátil no sulco glúteo do 

Grupo Controle com os do pré-operatório do Grupo de Estudo, por se 

tratarem de amostras não pareadas, foi realizada através do teste não 

paramétrico de Mann-Whitney quando pelo menos uma das amostras não 

apresentou distribuição normal, ou pelo teste t não pareado quando ambas 

as amostras tiveram distribuição normal.  

 No Grupo de Estudo, a comparação dos limiares de sensibilidade tátil 

das áreas do sulco glúteo no pré-operatório com os limiares das áreas 

correspondentes do RPAPI 12 meses após a cirurgia, por se tratarem de 

amostras pareadas, foi realizada utilizando o teste de Wilcoxon quando pelo 

menos uma das amostras não teve distribuição normal, ou pelo teste t 

pareado quando ambas as amostras apresentaram distribuição normal. 

 Para as variáveis qualitativas (nominais) das respostas dos pacientes 

nos testes de sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória, foram utilizadas as 

frequências absolutas e relativas para expressar os resultados. 

 Para o cálculo das variáveis citadas e para a realização dos testes 

estatísticos, foram empregados os programas Excel® for Mac 2011 

(Microsoft® – versão 14.3.1) e GraphPad Prism®, Prism 6 for Mac OS X 

(GraphPad Software®, Inc. – versão 6.0e). Foram considerados significativos 

os valores de p menores que 0,05. 
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4. Resultados 

 

 

4.1. Procedimento reconstrutivo e complicações 

 

 Os 25 pacientes do Grupo de Estudo foram submetidos à amputação 

abdominoperineal de reto (AAPR) e a reconstrução foi realizada com o 

retalho perfurante da artéria pudenda interna (RPAPI) de avanço VY 

bilateral, totalizando 50 retalhos (Figuras 16 e 17). 

 Com relação à dimensão do defeito perineal, todos os pacientes 

apresentaram defeitos de tamanho moderado, ou seja, de 20 a 60 cm2. A 

média do defeito foi de 45,8 cm2, mediana de 48 cm2, variando de 32 a 60 

cm2. Quanto às dimensões do retalho (comprimento versus largura), houve 

média de 13,08 x 8,88 cm, sendo que o comprimento apresentou mediana 

de 13 cm, variando de 12 a 16 cm, e a largura teve mediana de 9 cm, 

variando de 7 a 12 cm (Tabela 3). 

 No pós-operatório, quatro pacientes se queixaram de desconforto e 

incômodo ao sentar, com dor ocasional, não limitantes ao desempenho das 

atividades diárias. Foi optado por conduta expectante, de modo que tais 

sintomas desapareceram de dois a quatro meses após a cirurgia, não sendo 

consideradas como complicações pós-operatórias, mas sim como 

intercorrências transitórias. 
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Figura 16 – Paciente masculino, 46 anos, submetido à AAPR e 
reconstrução com o RPAPI de avanço VY bilateral. A: defeito perineal; B: 
dissecção dos retalhos; C: mobilização dos retalhos; D: as porções mediais 
dos retalhos, após remoção da epiderme e derme superficial, foram 
suturadas e introduzidas para preencher o defeito do períneo; E: pós-
operatório imediato; F: pós-operatório de 12 meses na posição de litotomia; 
G: pós-operatório de 12 meses na posição prona; H: pós-operatório de 12 
meses na posição ortostática, mostrando boa camuflagem da cicatriz 
resultante no sulco glúteo 
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Figura 17 – Paciente feminina, 62 anos, submetida à AAPR associada à 
ressecção da parede posterior da vagina, e reconstrução com o RPAPI de 
avanço VY bilateral. A: defeito perineal e vulvovaginal; B: demarcação dos 
retalhos; C: dissecção dos retalhos; D: porção proximal superior dos retalhos 
mantida com pele e usada para reconstrução da parede posterior da vagina 
(seta amarela), enquanto que a porção proximal inferior foi introduzida para 
preencher o defeito do períneo (seta verde), após remoção da epiderme e 
derme superficial; E: pós-operatório imediato; F: pós-operatório de 12 meses 
na posição de litotomia; G: pós-operatório de 12 meses na posição prona; H: 
pós-operatório de 12 meses na posição ortostática, mostrando boa 
camuflagem da cicatriz resultante no sulco glúteo 
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Tabela 3 – Características dos retalhos e evolução dos pacientes do Grupo 
de Estudo – ICESP – 2012 a 2014 

 

Paci-

ente 

Dimensão 

do defeito 

(cm2) 

Dimensão 

do retalho 

(cm) 

Tempo de 

internação 

(dias) 

Compli- 

cações 

Tempo de 

cicatrização 

(dias) 

Tempo de 

seguimento 

(meses) 

1 48 12 x 8 11 CP 21 15 

2 54 14 x 9 40 DEP   90 18 

3 35 12 x 7 5 - 30 17 

4 54 13 x 9 6 DEP 40 17 

5 42 12 x 7 7 - 30 12 

6 32 13 x 8 7 DEP 40 15 

7 54 12 x 9 8 - 21 16 

8 48 15 x 8 30 DEP 55 14 

9 45 12 x 9 13 - 45 16 

10 50 13 x 10 20 - 30 18 

11 40 14 x 10 13 - 25 16 

12 48 12 x 8 5 DEP 75 15 

13 60 13 x 10 11 - 45 15 

14 48 13 x 8 9 - 42 12 

15 54 12 x 9 17 - 45 14 

16 60 15 x 10 11 DEG 90 13 

17 32 12 x 8 21 TEP 27 12 

18 48 13 x 8 18 - 26 17 

19 36 12 x 9 9 - 28 16 

20 48 13 x 8 13 - 35 14 

21 32 12 x 8 11 - 45 14 

22 35 15 x 9 7 NPP 45 15 

23 40 13 x 10 12 - 40 16 

24 54 14 x 9 30 IL+DEP 93 14 

25 48 16 x 12 9 - 28 14 

  
NOTA: CP: coleção pélvica; DEP: deiscência pequena; DEG: deiscência 
grande; TEP: tromboembolismo pulmonar; NPP: necrose parcial pequena; 
IL: infecção local. 
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 Quanto à viabilidade dos retalhos, em 49 deles foi satisfatória, sem 

sinais de isquemia, congestão ou necrose, mas um apresentou necrose 

parcial pequena e distal. Portanto, se considerarmos apenas os retalhos que 

sobreviveram completamente, podemos afirmar que a taxa de sucesso dos 

retalhos foi de 98% (49 de 50 retalhos). 

 As complicações pós-operatórias ocorreram em 10 pacientes, dentre 

os 25 do Grupo de Estudo, configurando uma taxa de complicações de 40%. 

Ao longo do seguimento pós-operatório, os pacientes apresentaram 

deiscências pequenas (6 pacientes), deiscência grande (1 paciente), coleção 

pélvica (1 paciente), infecção local (1 paciente), necrose parcial pequena (1 

paciente) e tromboembolismo pulmonar (1 paciente), como mostrado na 

Tabela 3 (p. 58). 

 Seis pacientes tiveram deiscências parciais e pequenas (< 5 cm), duas 

do retalho e quatro da área doadora. Um desses pacientes também 

apresentou infecção local, sendo necessário o uso de antibióticos 

endovenosos. Desses seis casos, três necessitaram reabordagem para 

ressutura em nível ambulatorial, com boa evolução posterior. Nos outros 

três, foram realizados cuidados locais e a cicatrização ocorreu por segunda 

intenção. 

 Um paciente apresentou uma grande deiscência (> 5 cm) na área 

doadora, bilateralmente, cinco dias após a alta hospitalar. Houve 

necessidade de reabordagem cirúrgica para ressutura, realizada no 19o dia 

de pós-operatório em centro cirúrgico, com anestesia geral e boa evolução 

posterior. O paciente com coleção pélvica foi tratado através de punção 
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guiada por ultrassom, com adequada drenagem do fluido e sem 

necessidade de cirurgia. 

 Um paciente apresentou necrose parcial pequena de um dos retalhos, 

localizada na porção mais distal, na transição com a área doadora. Neste 

paciente, foi realizado desbridamento dos tecidos desvitalizados e ressutura 

do retalho, em centro cirúrgico e com anestesia geral, também apresentando 

boa recuperação. 

 Um paciente apresentou tromboembolismo pulmonar, sendo 

diagnosticado no quinto dia de pós-operatório, após queixa de dispneia 

intensa. O tratamento clínico foi realizado com anticoagulação plena e 

suporte ventilatório, e sua recuperação foi satisfatória, recebendo alta 

hospitalar no 21o dia de pós-operatório. 

 Quanto ao tempo de permanência hospitalar, a média foi de 13,7 dias, 

mediana de 11 dias, variando de 5 a 40 dias. Com relação ao tempo de 

cicatrização, a média foi de 43,6 dias, mediana de 40 dias, variando de 21 a 

93 dias. Quanto ao tempo de seguimento pós-operatório, a média e a 

mediana foram de 15 meses, variando de 12 a 18 meses (Tabela 3, p. 58). 

 Houve cinco óbitos durante o seguimento pós-operatório, todos depois 

de 12 meses da cirurgia, após a realização dos testes de sensibilidade. As 

causas foram recidiva local da neoplasia em dois pacientes (sem indicação 

de reabordagem cirúrgica), e disseminação sistêmica da neoplasia nos 

outros três pacientes. 
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4.2. Resultados da avaliação da sensibilidade cutânea do sulco glúteo 

 

 Os limiares de sensibilidade tátil à pressão estática (teste de 1PE) e à 

pressão em movimento (teste de 1PM) do sulco glúteo do Grupo Controle 

podem ser vistos na Tabela 4 e no Anexo A (p. 93), e os limiares do pré-

operatório do Grupo de Estudo estão representados na Tabela 5 e no Anexo 

B (p. 94). 

 

Tabela 4 – Limiares de sensibilidade tátil (g/mm2) de 1PE e 1PM das quatro 
áreas do sulco glúteo do Grupo Controle – ICESP – 2012 a 2014 

 

 SGDP SGDD SGEP SGED 

 1PE 1PM 1PE 1PM 1PE 1PM 1PE 1PM 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

M 0,37 0,364 0,356 0,359 0,365 0,374 0,361 0,372 

DP 0,074 0,071 0,062 0,071 0,08 0,08 0,078 0,086 

MD 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34 0,36 0,35 0,35 

Mín 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Máx 0,53 0,53 0,50 0,57 0,66 0,53 0,57 0,55 

 
NOTA: SGDP: sulco glúteo direito proximal; SGDD: sulco glúteo direito 
distal; SGEP: sulco glúteo esquerdo proximal; SGED: sulco glúteo esquerdo 
distal; 1PE: um ponto estático; 1PM: um ponto em movimento; N: número 
total de pacientes; M: média dos limiares de sensibilidade cutânea; DP: 
desvio-padrão da média; MD: mediana dos limiares de sensibilidade 
cutânea; Mín: valor mínimo para o limiar de sensibilidade cutânea; Máx: 
valor máximo para o limiar de sensibilidade cutânea. 
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Tabela 5 – Limiares de sensibilidade tátil (g/mm2) de 1PE e 1PM das quatro 
áreas do sulco glúteo no pré-operatório do Grupo de Estudo – 
ICESP – 2012 a 2014 

 

 SGDP SGDD SGEP SGED 

 1PE 1PM 1PE 1PM 1PE 1PM 1PE 1PM 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

M 0,39 0,39 0,378 0,388 0,391 0,393 0,38 0,372 

DP 0,069 0,073 0,074 0,086 0,099 0,085 0,065 0,074 

MD 0,38 0,39 0,37 0,37 0,35 0,37 0,37 0,37 

Mín 0,29 0,31 0,29 0,26 0,29 0,31 0,29 0,26 

Máx 0,59 0,61 0,63 0,63 0,66 0,67 0,55 0,53 

 
NOTA: SGDP: sulco glúteo direito proximal; SGDD: sulco glúteo direito 
distal; SGEP: sulco glúteo esquerdo proximal; SGED: sulco glúteo esquerdo 
distal; 1PE: um ponto estático; 1PM: um ponto em movimento; N: número 
total de pacientes; M: média dos limiares de sensibilidade cutânea; DP: 
desvio-padrão da média; MD: mediana dos limiares de sensibilidade 
cutânea; Mín: valor mínimo para o limiar de sensibilidade cutânea; Máx: 
valor máximo para o limiar de sensibilidade cutânea. 
 

 

 Para as quatro áreas avaliadas do sulco glúteo (SGDP, SGDD, SGEP 

e SGED), podemos observar que os valores das médias e medianas dos 

limiares de sensibilidade tátil foram semelhantes quando comparamos o 

Grupo Controle com o pré-operatório do Grupo de Estudo. 

 A comparação dos limiares de sensibilidade tátil do sulco glúteo do 

Grupo Controle com os limiares do pré-operatório do Grupo de Estudo foi 

realizada através de testes para amostras não pareadas: teste de Mann-

Whitney para amostras sem distribuição normal e teste t não pareado para 



	  

	  

63	  

amostras com distribuição normal. De acordo com a Tabela 6 e a Figura 18, 

os testes demonstraram que as comparações das quatro áreas estudadas 

do sulco glúteo, em ambos os testes (1PE e 1PM), não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes, com valores de p superiores a 0,05 

em todas as áreas. Tais dados indicam que os limiares de sensibilidade tátil 

do sulco glúteo do Grupo Controle e do Grupo de Estudo foram 

semelhantes, sem diferença estatisticamente significante. 

 

Tabela 6 – Comparação dos limiares de sensibilidade tátil de 1PE e 1PM 
das quatro áreas do sulco glúteo do Grupo Controle com o pré-
operatório do Grupo de Estudo – ICESP – 2012 a 2014 

 

Comparação Valor de p 

 1PE 1PM 

SGDP controle – SGDP pré-op 0,2578** 0,0783* 

SGDD controle – SGDD pré-op 0,2609* 0,1354* 

SGEP controle – SGEP pré-op 0,2901* 0,3759* 

SGED controle – SGED pré-op 0,3089** 0,8956* 
 
NOTA: * teste de Mann-Whitney; ** teste t não pareado. 
  

  

 Com relação à sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória do sulco 

glúteo no Grupo Controle e no pré-operatório do Grupo de Estudo, 

observamos que todos os pacientes apresentaram percepção presente 

dessas três modalidades de sensibilidade, tanto no Grupo Controle (40 

pacientes – 100%) quanto no pré-operatório do Grupo de Estudo (25 

pacientes – 100%), em todas as quatro áreas avaliadas do sulco glúteo 

(SGDP, SGDD, SGEP e SGED). 
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Figura 18 – Gráficos dos diagramas de caixa dos limiares de sensibilidade 
tátil (g/mm2) de 1PE e 1PM das quatro áreas do sulco glúteo do Grupo 
Controle (amarelo) e do pré-operatório do Grupo de Estudo (azul) 
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 Portanto, da mesma forma que para a sensibilidade tátil, podemos 

afirmar que o Grupo de Estudo apresentou sensibilidade dolorosa, térmica e 

vibratória semelhantes às do Grupo Controle. 

 

 

4.3 Resultados da avaliação da sensibilidade cutânea do RPAPI 

 

 Os limiares de sensibilidade tátil à pressão estática (teste de 1PE) e à 

pressão em movimento (teste de 1PM) do RPAPI no Grupo de Estudo após 

12 meses da cirurgia podem ser vistos na Tabela 7 e no Anexo C (p. 95). 

 Para as quatro áreas do RPAPI analisadas (RDP, RDD, REP e RED), 

podemos observar que os valores das médias e medianas dos limiares de 

sensibilidade tátil foram semelhantes àquelas encontradas nas áreas 

correspondentes do sulco glúteo, no pré-operatório do Grupo de Estudo 

(Tabela 5, p. 62). 

 A comparação dos limiares de sensibilidade tátil do sulco glúteo no pré-

operatório com os limiares do RPAPI 12 meses depois da cirurgia, no Grupo 

de Estudo, foi realizada através de testes para amostras pareadas: teste de 

Wilcoxon para amostras sem distribuição normal e teste t pareado para 

amostras com distribuição normal. De acordo com a Tabela 8 e a Figura 19, 

os testes demonstraram que as comparações das quatro áreas avaliadas, 

em ambos os testes (1PE e 1PM), não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes, com valores de p superiores a 0,05 em todas 

as áreas. 
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Tabela 7 – Limiares de sensibilidade tátil (g/mm2) de 1PE e 1PM das quatro 
áreas do RPAPI com 12 meses de pós-operatório do Grupo de Estudo – 
ICESP – 2012 a 2014 
 

 RDP RDD REP RED 

 1PE 1PM 1PE 1PM 1PE 1PM 1PE 1PM 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

M 0,416 0,406 0,406 0,414 0,428 0,406 0,413 0,409 

DP 0,071 0,059 0,093 0,077 0,1 0,071 0,091 0,086 

MD 0,40 0,39 0,37 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 

Mín 0,33 0,33 0,31 0,29 0,31 0,31 0,31 0,31 

Máx 0,63 0,57 0,69 0,66 0,66 0,57 0,63 0,57 

 
NOTA: RDP: retalho direito proximal; RDD: retalho direito distal; REP: 
retalho esquerdo proximal; RED: retalho esquerdo distal; 1PE: um ponto 
estático; 1PM: um ponto em movimento; N: número total de pacientes; M: 
média dos limiares de sensibilidade cutânea; DP: desvio-padrão da média; 
MD: mediana dos limiares de sensibilidade cutânea; Mín: valor mínimo para 
o limiar de sensibilidade cutânea; Máx: valor máximo para o limiar de 
sensibilidade cutânea. 
 

 
Tabela 8 – Comparação dos limiares de sensibilidade tátil de 1PE e 1PM 

das quatro áreas do sulco glúteo no pré-operatório com os 
limiares das quatro áreas correspondentes do RPAPI 12 meses 
depois da cirurgia, no Grupo de Estudo – ICESP – 2012 a 2014 

 
Comparação Valor de p 

 1PE 1PM 

SGDP pré-op – RDP pós-op 0,1807* 0,1095* 

SGDD pré-op – RDD pós-op 0,0609*  0,2354** 

SGEP pré-op – REP pós-op 0,1747* 0,5246* 

SGED pré-op – RED pós-op  0,0646** 0,0994* 

 
NOTA: * teste de Wilcoxon; ** teste t pareado. 
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Figura 19 – Gráficos dos diagramas de caixa dos limiares de sensibilidade 
tátil (g/mm2) de 1PE e 1PM das quatro áreas do sulco glúteo no pré-
operatório (azul) e das quatro áreas correspondentes do RPAPI 12 meses 
depois da cirurgia (laranja), no Grupo de Estudo 
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 Tais dados indicam que os limiares de sensibilidade tátil do sulco 

glúteo e do RPAPI não apresentaram diferença estatisticamente significante 

no Grupo de Estudo. Portanto, podemos considerar que a sensibilidade tátil 

do RPAPI com 12 meses de pós-operatório foi semelhante à de sua área 

doadora no sulco glúteo. 

 Quanto à sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória do RPAPI 12 

meses depois da cirurgia no Grupo de Estudo, observamos que todos os 

pacientes apresentaram percepção presente dessas três modalidades de 

sensibilidade (25 pacientes – 100%), em todas as quatro áreas avaliadas do 

retalho (RDP, RDD, REP e RED). Portanto, da mesma forma que para a 

sensibilidade tátil, podemos afirmar que as modalidades de sensibilidade 

dolorosa, térmica e vibratória do RPAPI com 12 meses de pós-operatório 

foram semelhantes às de sua área doadora no sulco glúteo. 
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5. Discussão 

   

  

 A amputação abdominoperineal de reto (AAPR) é considerada 

procedimento padrão para tratamento de determinados tumores malignos do 

reto baixo e do ânus, e pode resultar em defeitos perineais de extensão 

variada, dependendo do grau de invasão da neoplasia e do tipo de 

ressecção realizada51. Tais defeitos atingem, principalmente, o trígono 

posterior e a porção central do períneo, mas também podem chegar à região 

vulvovaginal, glútea e até sacral, em casos de cirurgias associadas como 

excisão da parede vaginal posterior, exenteração pélvica e sacrectomia33,149. 

 Em 2007, foi descrita uma cirurgia mais radical denominada AAPR 

extraelevadores, indicada para pacientes com tumores de reto baixo150. Esta 

técnica está associada a resultados oncológicos superiores por reduzir os 

índices de recidiva local, devido à diminuição das margens positivas 

circunferenciais e das taxas de perfuração intraoperatória do 

reto56,151,152,153,154. Contudo, a AAPR extraelevadores está relacionada com 

defeitos perineais mais extensos, levando a maiores índices de deiscência 

da ferida operatória perineal51,155. 

 Em pacientes submetidos à AAPR após quimiorradioterapia, as 

complicações da ferida perineal ocorrem em 25 a 60% dos pacientes, como 

deiscência da ferida cirúrgica, formação de abscesso e intercorrências na 

cicatrização31,64. Tais complicações estão relacionadas ao uso da pele 

irradiada para o fechamento da ferida e à presença de extenso defeito local, 
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levando ao aumento da morbidade dos pacientes. A deiscência da ferida 

cirúrgica do períneo após AAPR pode aumentar o tempo médio de 

cicatrização em muitos meses156. 

 O fechamento primário do defeito perineal está associado com maiores 

índices de deiscência da ferida cirúrgica quando comparado com a 

reconstrução com retalhos, devido à tensão excessiva nas suturas e ao 

acúmulo de líquido na cavidade pélvica27,32,156. Além disso, a recuperação é 

mais prolongada nos pacientes submetidos ao fechamento primário, o qual 

também pode restringir a mobilidade do membro inferior20,28,30,33. Essa 

situação pode ainda ser agravada, pois a pele do períneo é, geralmente, 

submetida à irradiação pré-operatória (radioterapia neoadjuvante), parte da 

maioria dos protocolos de tratamento das neoplasias anorretais149. 

 O uso de enxertos de pele para reconstrução de defeitos perineais tem 

indicação bastante limitada, geralmente para região vulvovaginal e em 

defeitos pequenos e superficiais38,39. Portanto, como a maioria dos defeitos 

perineais são complexos e tridimensionais, a aplicação do enxerto de pele é 

restrita e a indicação do fechamento primário é questionada51. Nesse 

contexto, uma grande variedade de retalhos tem sido descrita e utilizada 

para o fechamento da ferida cirúrgica do períneo, com bons resultados 

relatados3,15,16,34,42,51. Há diversos estudos que demonstram os benefícios da 

reconstrução do períneo com retalhos, considerados superiores em termos 

funcionais e estéticos em relação ao fechamento primário ou ao enxerto de 

pele15,27,28,29,30,31,32,33,34,35,60,61,62,63,64.  
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 Os retalhos miocutâneos foram os primeiros a serem indicados para 

reconstrução de defeitos do períneo após AAPR. Os tecidos desses retalhos 

são bem vascularizados pela presença do músculo e estão localizados fora 

da área de irradiação, resultando em menores taxas de complicações 

quando comparados com o fechamento primário. Além disso, o volume 

adicional pela presença do músculo pode ser útil em casos de grandes 

exenterações, para preencher o defeito da cavidade pélvica28,30,31,33,34,35,64. 

Dentre os retalhos miocutâneos, podemos citar os retalhos de músculo reto 

abdominal34,42,157,158,159,160,161,162, músculo grácil 43,163,164,165,166,167,168,169, 

músculo glúteo máximo 44,170,171,172,173,174, e outros30,33,149,175. 

 Contudo, os retalhos miocutâneos apresentam algumas desvantagens 

nas reconstruções perineais, como a morbidade da área doadora (déficit 

funcional causado pelo sacrifício muscular), o aumento do tempo cirúrgico 

(pela dissecção mais trabalhosa e demorada), a visibilidade da cicatriz 

resultante (localizada na coxa ou no abdome, por exemplo) e o risco de 

necrose das áreas mais distais do retalho (pois seu pedículo vascular 

encontra-se distante do períneo). Além disso, exceto nos casos de grandes 

exenterações, o volume do retalho decorrente da presença muscular pode 

ser considerado excessivo e desnecessário, podendo até dificultar seu 

posicionamento na ferida perineal4,149. 

 O retalho de músculo reto abdominal é o retalho miocutâneo mais 

comumente utilizado para reconstrução perineal após AAPR, e que possui 

mais relatos na literatura27,31,32,34,42,157,158,159,160,161,162. Entretanto, recentes 

avanços técnicos possibilitaram uma redução na morbidade abdominal, 
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tanto para a ressecção quanto para reconstrução. A realização da etapa 

abdominal da AAPR por via laparoscópica, e o advento da dissecção de 

retalhos abdominais com preservação muscular reduziram drasticamente as 

sequelas pós-operatórias da parede abdominal51. 

 Consequentemente, o uso do retalho miocutâneo de reto abdominal 

para reconstrução do períneo após AAPR tem sido questionado, uma vez 

que a morbidade associada na área doadora do retalho passou a ser menos 

aceitável26. Portanto, surgiu a necessidade dos cirurgiões plásticos 

desenvolverem estratégias reconstrutivas através do uso de áreas doadoras 

alternativas51. 

 Por esses motivos, os retalhos perfurantes das adjacências foram 

sendo cada vez mais utilizados e preferidos para reparação de defeitos 

perineais e vulvovaginais. Tais retalhos são considerados mais versáteis, 

por serem mais delgados e por apresentarem maior mobilidade, conferindo-

lhes algumas vantagens em relação aos retalhos miocutâneos14,15. 

 Os retalhos supridos por ramos da artéria pudenda interna, desde o 

final da década de 80 do século passado, foram descritos para reconstrução 

vulvovaginal e perineal5,14,69,79,80. Por serem retalhos perfurantes, não 

apresentam as desvantagens dos retalhos miocutâneos. Além disso, 

estudos anatômicos da vascularização desses retalhos colaboraram para a 

disseminação da sua indicação nas reconstruções perineais e 

vulvovaginais4,78. 

 A partir do primeiro relato do uso do retalho perfurante da artéria 

pudenda interna (RPAPI) localizado no sulco glúteo89, outros autores 
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descreveram retalhos semelhantes, com algumas modificações de formato e 

mobilização, mas conservando suas características básicas de localização 

(região do sulco glúteo) e vascularização (ramos perfurantes da artéria 

pudenda interna)4,14,26,69,92,93,94,95,96,98,175. Os estudos anatômicos de 

Hashimoto et al. demonstraram que o RPAPI é nutrido por vasos cutâneos 

diretos, o que permite seu adelgaçamento através da ressecção do tecido 

adiposo, preservando a região próxima do pedículo4,78,104. 

 Por serem mais delgados, fáceis de dissecar e possuírem pele 

semelhante, o RPAPI tem sido bastante utilizado para reconstrução de 

defeitos vulvares e vaginais90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102. Alguns autores 

consideram o RPAPI como o retalho de escolha para reconstrução após 

ressecção de muitas neoplasias malignas vulvovaginais4,14,16,69.  

 Dentre as outras vantagens do RPAPI, podemos citar a boa 

mobilidade, versatilidade, facilidade de dissecção, vascularização confiável, 

cirurgia em tempo único, ausência de déficit funcional na área doadora, 

espessura adequada, possibilidade de adelgaçamento em pacientes obesos, 

correspondência de pele (aparência e textura), ausência de pelos pubianos, 

bom posicionamento da cicatriz resultante no sulco glúteo, localização fora 

do campo da radioterapia, possibilidade de ser dissecado na posição de 

litotomia ou na posição prona, e pouca interferência funcional na micção, 

deambulação e com o ato de sentar4,14,16,51,104. 

 Segundo Pantelides et al., a relutância de alguns cirurgiões em usar o 

RPAPI para reconstrução perineal após AAPR pode estar relacionada a 

preocupações sobre seu suprimento vascular após extensas ressecções 
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pélvicas. O retalho é baseado em vasos perfurantes da artéria pudenda 

interna, que é ramo terminal da artéria ilíaca interna. Há preocupação da 

possibilidade de comprometimento da irrigação do retalho nessas situações 

pois, durante a exenteração pélvica (e, ocasionalmente, durante a AAPR), 

as artérias ilíacas internas são, frequentemente, ligadas. Contudo, a região 

perineal é suprida por uma rica rede de anastomoses vasculares, não 

causando prejuízo na vascularização do retalho51.   

 Há muitas descrições do uso do RPAPI para reconstrução vulvovaginal 

após ressecção tumoral90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102. Entretanto, os relatos 

da aplicação do RPAPI para reconstrução perineal após exérese de 

neoplasias anorretais são esparsos3,4,176, embora recentes descrições e 

séries de casos indiquem que este retalho pode ser considerado uma opção 

confiável e versátil nesse contexto16,51,104,105,106. 

 Em 2010, Sinna et al. relataram caso de paciente de 57 anos com 

adenocarcinoma de reto baixo, submetida à AAPR. O defeito do períneo foi 

reconstruído com o RPAPI bilateral em formato de “L”: um dos retalhos foi 

utilizado para preencher a cavidade pélvica, enquanto que o outro foi usado 

para reconstrução da parede posterior da vagina e para o fechamento do 

defeito de pele perineal. De acordo com os autores, o retalho é fácil de 

dissecar e oferece volume suficiente, com baixa morbidade da área doadora, 

tornando-o uma opção interessante para reconstrução perineal após 

AAPR105. 

 Em 2013, Winterton et al. analisaram, retrospectivamente, 77 pacientes 

com defeitos perineais resultantes da exérese de tumores do aparelho 
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genital feminino e do aparelho digestório. A reconstrução foi realizada com o 

RPAPI, uni ou bilateral, mobilizado tanto em rotação quanto em avanço VY, 

totalizando 127 retalhos. Nessa casuística, cerca de 30 pacientes com 

defeitos perineais resultantes da ressecção de neoplasias anorretais foram 

reconstruídos com o RPAPI. Por ser um retalho fino, confiável, de fácil 

dissecção, com pele semelhante e cicatriz resultante localizada no sulco 

glúteo, os autores propõem que ele seja considerado o retalho de primeira 

escolha para reparação de uma grande variedade de defeitos vulvares, 

vaginais e perineais16. 

 Pantelides et al., também em 2013, publicaram a primeira série de 

casos da aplicação do RPAPI para reconstrução perineal somente em 

pacientes submetidos à ressecção de tumores anorretais. Neste estudo 

retrospectivo, foram realizados 10 retalhos em sete pacientes, sendo três 

unilaterais, três bilaterais e um combinado com o retalho anterolateral da 

coxa. Todos os retalhos sobreviveram, sem perdas relatadas. Segundo os 

autores, o RPAPI é confiável e considerado uma opção versátil para 

reconstrução do períneo após ressecções de neoplasias malignas 

anorretais, sendo indicado para defeitos perineais moderados e para alguns 

defeitos mais extensos51. 

 Em 2014, Van der Meer et al. relataram caso de paciente de 75 anos 

com adenocarcinoma de reto, submetido à AAPR. O defeito do períneo foi 

reconstruído com o RPAPI de rotação bilateral, posicionado na região 

glútea, sendo que a epiderme e a derme superficial das porções proximais 

dos retalhos foram removidas para preencher o defeito perineal. De acordo 
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com os autores, o retalho está associado com baixa morbidade e facilidade 

de dissecção, e pode ser utilizado para reconstrução de diversos defeitos 

pélvicos e perineais, não apenas após ressecção de neoplasias106. 

 Hashimoto et al., também em 2014, publicaram estudo em que 

avaliaram 45 pacientes com defeitos vulvovaginais, pélvicos, perineais e da 

região glútea resultantes da exérese de neoplasias malignas, fístulas e 

cicatrizes, de modo retrospectivo. A reconstrução foi realizada com o RPAPI 

de rotação (em hélice ou transposição) ou de avanço VY, uni ou bilateral, 

totalizando 71 retalhos. Em 12 pacientes, o RPAPI foi utilizado para 

reconstrução de defeitos perineais e pélvicos resultantes da ressecção de 

neoplasias malignas. Segundo os autores, o RPAPI possui muitos 

benefícios, como suprimento sanguíneo confiável, e pode ser usado para 

reconstrução de vários defeitos vulvovaginais e perineais. O retalho oferece 

volume suficiente não apenas para reconstrução da vulva, vagina ou ânus, 

que requerem um retalho mais fino, mas também para reconstrução da 

cavidade pélvica, que demanda um retalho mais volumoso104. 

 Importante ressaltar que não houve avaliação da sensibilidade cutânea 

em nenhum desses cinco estudos previamente discutidos sobre 

reconstrução perineal com o RPAPI após ressecção de neoplasias malignas 

anorretais16,51,104,105,106. 

 No presente estudo, foi analisada a aplicação do RPAPI nas 

reconstruções perineais imediatas apenas em casos de AAPR em que os 

defeitos do períneo apresentavam tamanho moderado (de 20 a 60 cm2), o 

que representou a grande maioria dos casos em nosso serviço. Nesses 
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pacientes, o defeito estava localizado, preferencialmente, no períneo 

posterior, sendo que os defeitos vulvovaginais estavam presentes nos casos 

em que a radicalidade oncológica exigiu ampliação da ressecção. 

 Em poucos casos, como em grandes exenterações pélvicas, nas quais 

as dimensões do defeito perineal foram muito extensas e que o RPAPI não 

seria suficiente para o adequado fechamento da ferida (mesmo sendo 

dissecado bilateralmente), optou-se pelo uso do retalho miocutâneo de reto 

abdominal, mais volumoso, com objetivo de preencher a cavidade pélvica e 

fornecer adequada cobertura cutânea. Nesses casos, os pacientes não 

foram elegíveis para o estudo, por não preencherem os critérios de inclusão. 

 Recentemente, alguns autores propuseram algoritmos de conduta para 

reconstrução do períneo baseados nas dimensões dos defeitos perineais, 

com objetivo de simplificar o processo de escolha da opção de 

reconstrução51,66,177. De forma geral, esses algoritmos indicam o uso de 

retalhos perfurantes locais ou fasciocutâneos para defeitos de tamanho 

moderado (de 20 a 60 cm2), com destaque para o RPAPI, e retalhos 

miocutâneos das adjacências para defeitos maiores (acima de 60 cm2)66. No 

entanto, Pantelides et al. propõem o uso do RPAPI bilateral para 

reconstrução de alguns defeitos mais extensos (acima de 60 cm2), 

principalmente na ausência de exenteração pélvica, em que o defeito não 

costuma ser tão profundo51. 

 As múltiplas vantagens descritas anteriormente associadas ao uso do 

RPAPI também foram observadas nesse estudo, reforçando a ideia de que 

esse retalho constitui boa opção para reconstrução perineal após AAPR. Em 
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nosso serviço, o RPAPI constitui a opção de escolha para reconstrução de 

defeitos perineais de dimensões moderadas e para alguns de dimensões 

mais extensas, após AAPR. 

 Com o objetivo de evitar disfunção urinária ou sexual no pós-operatório 

da AAPR, a etapa perineal da cirurgia é realizada, sempre que possível, com 

preservação nervosa, tanto dos nervos esplâncnicos pélvicos, plexo 

hipogástrico superior e inferior, quanto dos nervos pudendos e seus ramos 

terminais. A lesão do nervo pudendo pode causar incontinência urinária e 

impotência sexual, e está diretamente relacionada com a extensão da 

ressecção pélvica10. 

 Por esse motivo que um dos critérios de exclusão do Grupo de Estudo 

foi o surgimento, no pós-operatório, de incontinência urinária e/ou 

impotência sexual, que poderiam indicar lesão de ramos do nervo pudendo 

durante a etapa perineal da AAPR. Essa lesão nervosa, por sua vez, 

também poderia acometer a inervação sensitiva da pele perineal, levando a 

eventuais déficits sensoriais e causando prejuízo na avaliação da 

sensibilidade do RPAPI no pós-operatório, o que seria considerado, 

portanto, um viés. 

 A lesão de ramos do nervo pudendo pode ocorrer na etapa perineal da 

AAPR pela dificuldade de identificação clara dos planos anatômicos durante 

a dissecção anterior e lateral. Contudo, essa lesão nervosa pode ser evitada 

na maioria dos pacientes pelo reconhecimento das referências anatômicas e 

pela identificação e preservação dos nervos10. 
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 Estudos em cadáveres das etapas da AAPR também demonstraram 

que os ramos do nervo pudendo estão em risco de lesão inadvertida, 

particularmente ao longo do plano anterior de resseção cirúrgica perineal. 

Os ramos perineais do nervo pudendo percorrem um trajeto próximo ao reto 

a ao plano anterior da ressecção, juntamente com os ramos perineais dos 

vasos pudendos internos. Para evitar lesão dessas estruturas 

neurovasculares, é importante o reconhecimento de alguns pontos de 

referência anatômicos. Como os ramos perineais do nervo pudendo passam 

atrás dos músculos transversos superficiais do períneo e do corpo perineal, 

a preservação dessas estruturas colabora para a proteção desses ramos 

nervosos178,179. 

 O conhecimento da sensibilidade normal é importante para a avaliação 

e o tratamento dos distúrbios sensitivos130,131. O registro objetivo da 

sensibilidade cutânea em diversas áreas do corpo – incluindo mamas, 

abdome, face, mãos e pés – incrementa os dados científicos e colabora para 

a evolução das técnicas cirúrgicas, visando à redução de lesões nervosas e 

de perdas sensoriais. Numerosos déficits sensitivos pós-operatórios, 

temporários ou permanentes, podem ser notados quando são realizadas 

análises rigorosas119,120,121,123,125. 

 Até a década de 80 do século passado, a avaliação da sensibilidade 

tátil cutânea era realizada, principalmente, pelos monofilamentos de 

Semmes-Weinstein (examinam as fibras sensitivas de adaptação lenta e 

seus receptores periféricos), pelo diapasão (avalia as fibras sensitivas de 

adaptação rápida) e pela discriminação entre dois pontos (fornece uma 
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estimativa da densidade de fibras nervosas em determinada área do 

corpo)110,128. 

 Com o advento do PSSD™, temos um meio único para se avaliar as 

fibras de adaptação lenta e rápida conjuntamente. O PSSD™ determina o 

exato limiar de pressão cutânea para um ponto estático, o que antes era 

apenas estimado pelos monofilamentos de Semmes-Weinstein114,136,137. 

Além disso, ele representa uma forma quantitativa de testar a função do 

conjunto fibra nervosa e receptor cutâneo, possibilitando documentar o 

diagnóstico, determinar valores de normalidade e permitir avaliação do 

tratamento adotado. Trata-se, portanto, de um teste quantitativo de 

sensibilidade110. 

 Os testes quantitativos de sensibilidade foram desenvolvidos para 

avaliação e mensuração da sensibilidade em pacientes com queixas de 

perda sensitiva ou com risco para desenvolvimento de distúrbios 

neurológicos110,14,116,117,118. Esses testes avaliam a integridade de todo o 

neuroeixo sensorial (do receptor cutâneo ao córtex cerebral), são 

relativamente confiáveis, reprodutíveis e representam uma ferramenta útil 

para mensurar dano sensitivo em estudos clínicos e experimentais140.  

 Segundo sua metodologia, os testes quantitativos de sensibilidade 

podem ser classificados, de maneira técnica, em testes baseados no método 

de limites e testes baseados no método de níveis117,180. No método de 

limites, o paciente sinaliza tão logo tenha a percepção do estímulo, aplicado 

de forma crescente ou decrescente, sendo que o limiar de sensibilidade é 

dependente do tempo de percepção e reação do paciente110,117. Neste 
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estudo, a sensibilidade tátil foi avaliada pelo PSSDTM, que é um dispositivo 

que quantifica os limiares de pressão estática e em movimento através do 

método de limites. 

 Já no método de níveis, o paciente é orientado a indicar se um 

estímulo de intensidade predeterminada é percebido ou não, sendo obrigado 

a escolher se sente ou não sente esta intensidade de estímulo110,117. Em 

nosso estudo, as modalidades de sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória 

foram analisadas pelo método de escolha forçada, que é um teste baseado 

no método de níveis. 

 O estímulo sensorial é um evento físico objetivo, porém a resposta a 

esse estímulo é uma expressão subjetiva do paciente. Nesse contexto, 

também devemos ponderar a influência do fator psicológico na percepção 

dos estímulos e na sensibilidade cutânea110. 

 Os resultados dos testes de sensibilidade e os valores dos limiares 

podem ser influenciados por diversos fatores como idade, sexo, etnia, nível 

cultural e de escolaridade, orientação dada ao paciente, ambiente onde o 

teste está sendo aplicado, distração, confusão e a motivação individual, 

tanto do examinador quanto do paciente. Portanto, valores controles 

próprios e até mesmo diferentes poderão ser estabelecidos para cada grupo 

de pesquisadores, em determinado local e tempo110,117,140. Além disso, os 

resultados dos testes de sensibilidade podem ser deturpados, 

propositalmente, por pacientes que possuem interesse particular em obter 

resultados alterados desses testes140. 
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 Na literatura médica, alguns relatos indicam que o RPAPI preserva sua 

sensibilidade após reconstrução vulvovaginal4,96,144. Contudo, os autores não 

descreveram nenhum tipo de avaliação da sensibilidade do retalho na 

metodologia desses estudos, o que torna tais afirmações, no mínimo, 

questionáveis. 

 Outros estudos analisaram a sensibilidade cutânea do RPAPI com 

base em testes sensoriais14,69,95. Entretanto, tais trabalhos carecem de 

evidência mais consistente pois, em nenhum deles, foi realizado 

comparação com a sensibilidade pré-operatória e alguns dados sobre a 

metodologia dos testes sensitivos adotados estavam ausentes. Além disso, 

alguns métodos utilizados para o estudo da sensibilidade tátil cutânea foram 

considerados pouco representativos, como o “contato superficial” e o “toque 

leve”. Importante ressaltar que todos esses estudos foram realizados com o 

RPAPI utilizado para reconstrução vulvovaginal. 

 Em 2004, Ragoowansi et al. analisaram a sensibilidade cutânea do 

RPAPI de rotação em 35 pacientes após ressecções vulvares, com média 

de idade de 57 anos, totalizando 52 retalhos. Durante o seguimento pós-

operatório, a sensibilidade foi avaliada em períodos que variaram de três a 

48 meses, com média de 16 meses. As modalidades de sensibilidade tátil e 

dolorosa foram testadas, respectivamente, através do toque leve com 

algodão e do toque de agulha de calibre 23. Dos 52 retalhos, 10 (19%) 

preservaram a sensibilidade ao toque leve e ao toque de agulha e os outros 

42 (81%) foram considerados insensíveis, o que seria, segundo os autores, 

uma desvantagem do RPAPI. Por fim, os autores sugerem que os 10 
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retalhos que tiveram a sensibilidade preservada foram aqueles nos quais 

algum nervo sensitivo tinha sido incorporado junto com o pedículo 

vascular69. 

 Em 2006, Lee et al. avaliaram a sensibilidade do RPAPI de avanço VY 

em cinco pacientes após ressecções vulvares, com média de idade de 56 

anos, em um total de nove retalhos. A sensibilidade tátil foi testada através 

da discriminação de dois pontos e do contato superficial, ambos utilizando 

os monofilamentos de Semmes-Weinstein. Os autores também analisaram 

dor superficial, temperatura e vibração, porém não descreveram o método 

utilizado. O período em que esses testes foram realizados variou de 11 a 22 

meses de pós-operatório. O retalho foi dividido em três zonas – proximal, 

central e distal – e cada uma delas foi testada separadamente. Os 

resultados demonstraram que a zona proximal em três pacientes, a zona 

distal em um paciente e a zona central em um paciente tiveram uma discreta 

redução da sensibilidade quando comparadas com as outras zonas. Apesar 

disso, os autores afirmaram que os retalhos, de forma geral, apresentaram 

boa sensibilidade em todas as modalidades avaliadas14. 

 Em 2010, Lazzaro et al. analisaram a sensibilidade cutânea do RPAPI 

de avanço VY utilizado em oito pacientes após ressecções vulvares, com 

média de idade de 67 anos, totalizando 16 retalhos. Durante o seguimento 

pós-operatório, a sensibilidade foi analisada em dois períodos: o primeiro 

após uma média de 37 dias e o segundo após uma média de 194 dias 

depois da cirurgia. Os testes usados foram discriminação de dois pontos, 

contato superficial, dor superficial e sensação térmica. Contudo, não houve 
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descrição da metodologia empregada na realização desses testes. Os 

resultados indicaram que os retalhos recuperaram a sensibilidade cutânea 

de forma parcial quatro a seis semanas após a cirurgia, e de forma total com 

16 a 42 semanas de pós-operatório. Um paciente relatou alterações da 

sensibilidade tátil 10 meses depois da cirurgia. Segundo os autores, a 

sensibilidade cutânea do retalho foi considerada satisfatória no pós-

operatório95. 

 Portanto, podemos afirmar que os dados obtidos por esses três 

estudos anteriores relacionados à avaliação da sensibilidade cutânea do 

RPAPI nas reconstruções vulvares são escassos, discrepantes e sujeitos a 

fortes críticas metodológicas.  Na literatura médica, não encontramos estudo 

que avaliasse a sensibilidade cutânea do RPAPI em reconstruções perineais 

imediatas após AAPR, nem que fizesse análise comparativa da sensibilidade 

cutânea do retalho do pré com o pós-operatório. Neste estudo, 

determinamos a sensibilidade cutânea do RPAPI 12 meses depois da 

reconstrução perineal após AAPR, e comparamos com a sensibilidade 

cutânea pré-operatória do sulco glúteo, que foi a área doadora do retalho. 

 O estudo da sensibilidade cutânea no Grupo Controle teve como 

objetivo fornecer uma estimativa de um possível “controle normal” ou 

“parâmetro de normalidade” para a sensibilidade da região do sulco glúteo. 

Com isso, teríamos como comparar e demonstrar, através de testes 

estatísticos, se a sensibilidade cutânea do Grupo de Estudo no pré-

operatório estaria próxima desse “controle normal”, de acordo com os dados 

obtidos com a sensibilidade cutânea do Grupo Controle.  
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 A comparação da sensibilidade cutânea do sulco glúteo no pré-

operatório do Grupo de Estudo com a do Grupo Controle demonstrou 

limiares cutâneos de sensação de pressão e de movimento semelhantes nos 

dois grupos, sem diferenças estatisticamente significantes nas quatro áreas 

testadas, para ambos os testes (1PE e 1PM). Além disso, as modalidades 

de sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória mostraram-se presentes nos 

dois grupos, sem evidência de mudanças. Portanto, podemos sugerir que, 

antes da cirurgia, o Grupo de Estudo apresentou sensibilidade cutânea 

semelhante à do Grupo Controle (considerado nosso “controle normal”). 

 Este estudo também determinou a sensibilidade cutânea do RPAPI 12 

meses depois da reconstrução perineal após AAPR, comparando-a com a 

sensibilidade cutânea pré-operatória do sulco glúteo, no Grupo de Estudo. 

Essa comparação demonstrou limiares cutâneos de sensação de pressão e 

de movimento semelhantes, sem diferenças estatisticamente significantes 

nas quatro áreas testadas, para ambos os testes (1PE e 1PM). Da mesma 

forma, as modalidades de sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória 

permaneceram presentes e sem alterações na comparação do pré com o 

pós-operatório. 

 Como a melhor abordagem para avaliação da sensibilidade tátil 

cutânea compreende as medidas dos limiares de sensação de pressão e de 

movimento114,125,128,129,136, o presente estudo demonstrou que houve 

manutenção da sensibilidade tátil do RPAPI com 12 meses de pós-

operatório da reconstrução perineal, bem como das modalidades de 

sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória. 



	  

	  

87	  

 Acreditamos que a sensibilidade cutânea do RPAPI nas reconstruções 

perineais após AAPR é mantida pois sua fonte de inervação (ramos do 

nervo pudendo e do nervo cutâneo femoral posterior) pode ser preservada 

durante a dissecção do retalho. Relatos prévios já indicavam que isso 

deveria ocorrer para que a sensibilidade cutânea do RPAPI nas 

reconstruções vulvovaginais também fosse mantida4,5,14,95,100,181. As 

eventuais lesões nervosas, quando ocorrem, provavelmente devem evoluir 

para recuperação completa (graus I e II), sem déficits sensitivos. 

 Os ramos do nervo pudendo podem ser preservados juntamente com 

os vasos pudendos internos que vascularizam o RPAPI, ambos localizados 

nas proximidades da tuberosidade isquiática. Para a dissecção do retalho, 

não é necessário visualizar ou identificar diretamente os vasos perfurantes 

na grande maioria dos casos, desde que não haja impedimento ou 

dificuldade de mobilização do retalho. Ao se preservar o tecido adiposo ao 

redor da tuberosidade isquiática, preservam-se também os vasos 

perfurantes do retalho, assim como os ramos do nervo pudendo4,78. Mesmo 

quando há necessidade de maior mobilização do retalho, essa dissecção 

pode ser realizada de forma cuidadosa, para evitar lesões vasculares ou 

nervosas inadvertidas. 

 Da mesma forma, os ramos do nervo cutâneo femoral posterior 

também podem ser preservados pois percorrem um trajeto acima da fáscia 

perineal e da fáscia do músculo glúteo máximo, que são incluídas 

juntamente com o RPAPI durante sua disseção, e mobilizadas em avanço 

com o retalho para cobertura da ferida do períneo6,7,12,13. Assim, danos aos 
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ramos deste nervo podem ser prevenidos, colaborando para a manutenção 

da sensibilidade cutânea do retalho. 

 Em 2013, Kuokkanen et al. sugeriram que a mobilização em VY do 

RPAPI para reconstrução vulvar reduzia a possibilidade de lesão dos ramos 

do nervo pudendo, preservando a sensibilidade cutânea do retalho no pós-

operatório. Segundo os autores, a manutenção da sensibilidade cutânea 

estava relacionada com o percurso dos ramos do nervo pudendo após sua 

emergência na região da tuberosidade isquiática, acompanhando o sentido 

da mobilização em VY do retalho100. 

 Em suma, os resultados deste estudo indicam que a sensibilidade 

cutânea do RPAPI é preservada nas reconstruções perineais após AAPR. 

Consideramos que a manutenção da sensibilidade cutânea do RPAPI é 

importante nesses casos, pois o retalho está localizado em área de apoio 

durante o ato de sentar, colabora como instrumento de sensibilidade 

protetora nessa região e configura mais um benefício nos casos em que o 

retalho é utilizado para reconstrução simultânea da vulva e da vagina4,96,144. 

 Estudos futuros são necessários para avaliação da sensibilidade 

cutânea do RPAPI mobilizado diferentemente do avanço em VY, como em 

rotação, e também para analisar a sensibilidade cutânea de outros retalhos 

utilizados para reconstrução perineal, como os retalhos miocutâneos. Tais 

diferenças de técnica cirúrgica ou de opção de reconstrução podem ter 

impacto nos limiares sensitivos do retalho no pós-operatório. Desse modo, 

seria possível avaliar se há manutenção ou alteração da sensibilidade 
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cutânea em diversos retalhos ou em diferentes tipos de mobilização de um 

mesmo retalho, usados para reconstrução do períneo.  

 Este estudo representou a primeira avaliação da sensibilidade cutânea 

do RPAPI nas reconstruções perineais após AAPR, além de ser o primeiro 

que comparou a sensibilidade cutânea desse retalho no pós-operatório com 

sua área doadora (sulco glúteo) no pré-operatório e o primeiro que utilizou o 

PSSD™ como método de análise da sensibilidade tátil do RPAPI. Dessa 

forma, a documentação e a avaliação da sensibilidade cutânea consolidam-

se como importantes ferramentas para os estudos científicos, para a 

geração de conhecimento médico e para o seguimento dos pacientes no 

pós-operatório. 
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6. Conclusão 

 

 Os limiares de sensibilidade tátil medidos com o PSSD™ no retalho 

perfurante da artéria pudenda interna após 12 meses da reconstrução 

perineal foram semelhantes aos limiares de sensibilidade tátil no sulco 

glúteo no pré-operatório, sem diferenças estatisticamente significantes, 

assim como também não houve alteração na percepção das modalidades de 

sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória. Portanto, pode-se esperar 

manutenção da sensibilidade cutânea do retalho perfurante da artéria 

pudenda interna nas reconstruções perineais após amputação 

abdominoperineal de reto. 
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7. Anexos 
 
 
Anexo A – Limiares de sensibilidade tátil (g/mm2) obtidos com o PSSDTM 

(1PE e 1PM) das quatro áreas do sulco glúteo do Grupo Controle 
 
PACIENTE	   SGDP	   SGDD	   SGEP	   SGED	  

1	  PE	   1	  PM	   1	  PE	   1	  PM	   1	  PE	   1	  PM	   1	  PE	   1	  PM	  
1	   0,37	   0,31	   0,42	   0,33	   0,37	   0,47	   0,39	   0,55	  
2	   0,48	   0,53	   0,41	   0,51	   0,42	   0,44	   0,57	   0,49	  
3	   0,39	   0,46	   0,45	   0,57	   0,37	   0,46	   0,42	   0,53	  
4	   0,44	   0,35	   0,31	   0,31	   0,31	   0,29	   0,26	   0,31	  
5	   0,26	   0,46	   0,35	   0,4	   0,44	   0,41	   0,5	   0,42	  
6	   0,35	   0,33	   0,26	   0,31	   0,29	   0,37	   0,44	   0,4	  
7	   0,35	   0,35	   0,35	   0,39	   0,31	   0,4	   0,39	   0,31	  
8	   0,4	   0,37	   0,46	   0,53	   0,35	   0,53	   0,35	   0,55	  
9	   0,42	   0,35	   0,5	   0,39	   0,31	   0,37	   0,37	   0,4	  
10	   0,51	   0,33	   0,31	   0,33	   0,35	   0,39	   0,37	   0,42	  
11	   0,37	   0,37	   0,47	   0,48	   0,43	   0,53	   0,53	   0,5	  
12	   0,35	   0,35	   0,33	   0,33	   0,31	   0,37	   0,31	   0,33	  
13	   0,48	   0,5	   0,26	   0,46	   0,44	   0,53	   0,44	   0,53	  
14	   0,26	   0,31	   0,31	   0,39	   0,35	   0,35	   0,37	   0,4	  
15	   0,53	   0,44	   0,31	   0,26	   0,53	   0,35	   0,33	   0,53	  
16	   0,26	   0,31	   0,42	   0,28	   0,46	   0,42	   0,35	   0,42	  
17	   0,42	   0,35	   0,37	   0,39	   0,37	   0,35	   0,26	   0,29	  
18	   0,42	   0,37	   0,41	   0,35	   0,37	   0,39	   0,37	   0,29	  
19	   0,26	   0,26	   0,33	   0,4	   0,33	   0,37	   0,33	   0,33	  
20	   0,44	   0,44	   0,43	   0,29	   0,42	   0,31	   0,29	   0,31	  
21	   0,33	   0,29	   0,29	   0,31	   0,33	   0,26	   0,26	   0,33	  
22	   0,37	   0,35	   0,31	   0,31	   0,33	   0,33	   0,31	   0,26	  
23	   0,31	   0,29	   0,35	   0,35	   0,26	   0,33	   0,26	   0,37	  
24	   0,4	   0,53	   0,42	   0,33	   0,37	   0,53	   0,53	   0,46	  
25	   0,44	   0,33	   0,35	   0,33	   0,33	   0,35	   0,4	   0,35	  
26	   0,33	   0,53	   0,37	   0,39	   0,53	   0,46	   0,42	   0,31	  
27	   0,37	   0,35	   0,29	   0,33	   0,35	   0,33	   0,35	   0,31	  
28	   0,33	   0,35	   0,31	   0,31	   0,33	   0,3	   0,4	   0,33	  
29	   0,46	   0,33	   0,42	   0,35	   0,44	   0,33	   0,31	   0,35	  
30	   0,33	   0,37	   0,4	   0,37	   0,31	   0,3	   0,35	   0,33	  
31	   0,29	   0,37	   0,31	   0,31	   0,29	   0,37	   0,35	   0,37	  
32	   0,46	   0,35	   0,39	   0,33	   0,33	   0,48	   0,29	   0,26	  
33	   0,33	   0,37	   0,33	   0,39	   0,31	   0,31	   0,33	   0,35	  
34	   0,31	   0,26	   0,26	   0,35	   0,29	   0,31	   0,33	   0,37	  
35	   0,31	   0,31	   0,33	   0,31	   0,31	   0,26	   0,37	   0,31	  
36	   0,31	   0,4	   0,31	   0,4	   0,33	   0,33	   0,29	   0,35	  
37	   0,26	   0,31	   0,29	   0,26	   0,26	   0,29	   0,26	   0,26	  
38	   0,44	   0,33	   0,41	   0,35	   0,66	   0,46	   0,42	   0,26	  
39	   0,33	   0,29	   0,31	   0,29	   0,37	   0,26	   0,29	   0,31	  
40	   0,31	   0,29	   0,33	   0,29	   0,33	   0,26	   0,29	   0,33	  
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Anexo B – Limiares de sensibilidade tátil (g/mm2) obtidos com o PSSDTM 
(1PE e 1PM) das quatro áreas do sulco glúteo no pré-operatório 
do Grupo de Estudo 

 
PACIENTE	   SGDP	   SGDD	   SGEP	   SGED	  

1	  PE	   1	  PM	   1	  PE	   1	  PM	   1	  PE	   1	  PM	   1	  PE	   1	  PM	  
1	   0,35	   0,37	   0,33	   0,31	   0,35	   0,39	   0,43	   0,37	  
2	   0,37	   0,43	   0,47	   0,39	   0,33	   0,42	   0,39	   0,39	  
3	   0,42	   0,33	   0,37	   0,44	   0,66	   0,37	   0,31	   0,4	  
4	   0,44	   0,39	   0,33	   0,37	   0,37	   0,31	   0,31	   0,33	  
5	   0,35	   0,4	   0,29	   0,51	   0,29	   0,33	   0,35	   0,44	  
6	   0,38	   0,33	   0,35	   0,33	   0,39	   0,37	   0,37	   0,29	  
7	   0,31	   0,33	   0,39	   0,42	   0,42	   0,5	   0,4	   0,35	  
8	   0,37	   0,45	   0,41	   0,53	   0,39	   0,67	   0,55	   0,47	  
9	   0,45	   0,57	   0,49	   0,39	   0,61	   0,49	   0,39	   0,29	  
10	   0,49	   0,43	   0,33	   0,31	   0,31	   0,35	   0,37	   0,53	  
11	   0,4	   0,39	   0,31	   0,26	   0,35	   0,37	   0,33	   0,44	  
12	   0,33	   0,35	   0,35	   0,31	   0,37	   0,33	   0,41	   0,31	  
13	   0,41	   0,61	   0,42	   0,41	   0,57	   0,35	   0,51	   0,37	  
14	   0,29	   0,33	   0,39	   0,37	   0,35	   0,41	   0,29	   0,5	  
15	   0,33	   0,41	   0,29	   0,63	   0,37	   0,35	   0,35	   0,47	  
16	   0,41	   0,31	   0,37	   0,41	   0,44	   0,44	   0,37	   0,31	  
17	   0,29	   0,31	   0,37	   0,35	   0,33	   0,33	   0,47	   0,44	  
18	   0,47	   0,39	   0,31	   0,39	   0,51	   0,39	   0,29	   0,39	  
19	   0,33	   0,41	   0,39	   0,51	   0,35	   0,33	   0,31	   0,29	  
20	   0,59	   0,39	   0,63	   0,35	   0,44	   0,33	   0,35	   0,33	  
21	   0,35	   0,37	   0,39	   0,33	   0,31	   0,31	   0,43	   0,26	  
22	   0,35	   0,41	   0,44	   0,35	   0,29	   0,43	   0,39	   0,33	  
23	   0,4	   0,31	   0,33	   0,31	   0,31	   0,39	   0,33	   0,37	  
24	   0,43	   0,33	   0,37	   0,29	   0,35	   0,31	   0,42	   0,31	  
25	   0,45	   0,39	   0,33	   0,42	   0,31	   0,55	   0,39	   0,31	  
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Anexo C – Limiares de sensibilidade tátil (g/mm2) obtidos com o PSSDTM 
(1PE e 1PM) das quatro áreas do RPAPI no pós-operatório de 
12 meses do Grupo de Estudo 

 
PACIENTE	   SGDP	   SGDD	   SGEP	   SGED	  

1	  PE	   1	  PM	   1	  PE	   1	  PM	   1	  PE	   1	  PM	   1	  PE	   1	  PM	  
1	   0,37	   0,41	   0,39	   0,41	   0,33	   0,35	   0,39	   0,43	  
2	   0,53	   0,49	   0,51	   0,66	   0,59	   0,43	   0,57	   0,33	  
3	   0,44	   0,33	   0,37	   0,41	   0,39	   0,44	   0,33	   0,51	  
4	   0,42	   0,37	   0,35	   0,5	   0,35	   0,35	   0,35	   0,35	  
5	   0,33	   0,42	   0,33	   0,43	   0,37	   0,53	   0,5	   0,35	  
6	   0,42	   0,39	   0,33	   0,37	   0,37	   0,35	   0,44	   0,39	  
7	   0,33	   0,5	   0,37	   0,44	   0,49	   0,43	   0,43	   0,35	  
8	   0,37	   0,39	   0,4	   0,37	   0,31	   0,47	   0,63	   0,47	  
9	   0,41	   0,57	   0,69	   0,39	   0,47	   0,53	   0,55	   0,42	  
10	   0,47	   0,37	   0,31	   0,35	   0,33	   0,4	   0,35	   0,31	  
11	   0,39	   0,37	   0,35	   0,35	   0,37	   0,39	   0,33	   0,5	  
12	   0,37	   0,43	   0,39	   0,29	   0,53	   0,35	   0,37	   0,43	  
13	   0,39	   0,35	   0,33	   0,33	   0,44	   0,31	   0,42	   0,33	  
14	   0,37	   0,35	   0,44	   0,37	   0,37	   0,39	   0,41	   0,53	  
15	   0,35	   0,47	   0,41	   0,41	   0,39	   0,43	   0,37	   0,33	  
16	   0,42	   0,37	   0,33	   0,39	   0,61	   0,41	   0,39	   0,57	  
17	   0,47	   0,43	   0,35	   0,41	   0,35	   0,37	   0,33	   0,35	  
18	   0,44	   0,35	   0,42	   0,5	   0,33	   0,35	   0,31	   0,33	  
19	   0,33	   0,44	   0,51	   0,49	   0,47	   0,33	   0,33	   0,41	  
20	   0,55	   0,47	   0,61	   0,37	   0,39	   0,41	   0,53	   0,49	  
21	   0,39	   0,39	   0,37	   0,42	   0,37	   0,31	   0,41	   0,33	  
22	   0,42	   0,35	   0,41	   0,49	   0,39	   0,37	   0,35	   0,31	  
23	   0,39	   0,33	   0,33	   0,35	   0,61	   0,51	   0,31	   0,57	  
24	   0,63	   0,43	   0,49	   0,49	   0,66	   0,57	   0,55	   0,33	  
25	   0,4	   0,39	   0,35	   0,35	   0,41	   0,37	   0,37	   0,51	  
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Apêndice 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Secretaria de Estado da Saúde, 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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______________________________________________________________ 
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INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 12.926 

UNIDADE DO HCFMUSP: ICESP 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
 RISCO MÍNIMO  □  RISCO MÉDIO      □ 

 RISCO BAIXO    □  RISCO MAIOR      □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 

	  



	  

	  

6	  

1. Objetivo do estudo. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que visa avaliar se existe alteração de sensibilidade do retalho 

do sulco glúteo, que é um tecido levado de um local a outro para fechamento 

do defeito após a cirurgia de retirada de câncer da região genital e do períneo. 

Os indivíduos que precisam fazer cirurgia para retirar tumores nessa área 

podem ficar com defeitos pela falta de tecido e também precisam fazer 

cirurgias plásticas reparadoras para cobrir e fechar esses defeitos. A cirurgia 

reparadora transfere uma parte de tecido com pele do sulco do glúteo inferior 

(na transição do glúteo com a coxa) para fechar esses defeitos causados pela 

cirurgia de retirada do câncer. 

 

2. Descrição dos procedimentos realizados, seus propósitos e identificação 

dos que forem experimentais e não rotineiros. 

Os procedimentos realizados incluem a cirurgia de reconstrução genital e do 

períneo com o retalho do sulco glúteo e os testes de sensibilidade para os 

pacientes do grupo de estudo, e apenas os testes de sensibilidade para os 

pacientes do grupo controle. 

a) A cirurgia de reconstrução genital e do períneo com o retalho do sulco 

glúteo tem o objetivo de reparar as deformidades causadas pela retirada do 

câncer. 

b) Os testes de sensibilidade são experimentais e não rotineiros, com o 

propósito de avaliar a sensibilidade da região do sulco glúteo no pré-

operatório e comparar com os valores do pós-operatório de 12 meses, dessa 

mesma região da pele que foi transferida para a reparação do câncer nos 

pacientes do grupo de estudo. Os testes de sensibilidade nos pacientes do 

grupo controle serão realizados apenas uma vez, e tem o propósito de 

fornecer dados para embasar valores considerados normais para esses testes 

em determinada população. 

 

3. Relação dos procedimentos e como serão realizados. 

a) A cirurgia de reconstrução genital e do períneo com o retalho do sulco 

glúteo será realizada conforme as técnicas rotineiras deste serviço, como são 
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descritas nos artigos científicos e como é feito nos últimos anos, sem aplicar 

qualquer tipo de técnica nova. O procedimento é realizado em nível hospitalar, 

com necessidade de internação, pois será realizado logo após a cirurgia de 

retirada do câncer, enquanto o paciente ainda estiver anestesiado, sendo uma 

cirurgia complementar. Essa cirurgia tem a duração de cerca de 3 horas, é 

utilizada anestesia geral (a mesma da cirurgia de retirada do câncer) e o 

paciente permanece inconsciente durante toda a cirurgia, sem sentir dor. No 

final, é colocado um curativo na região genital e do períneo, o paciente volta 

para o quarto do hospital após o final da anestesia. Enquanto estiver no 

hospital, será avaliado diariamente pela equipe que realizou a cirurgia e, 

quando estiver em boas condições, receberá alta hospitalar e poderá ir para 

casa, em média de 7 a 10 dias depois. Em casa, o paciente deverá tomar 

remédios contra a dor (analgésicos) e contra as infecções (antibióticos), e 

manter cuidados de limpeza do local da cirurgia diariamente, com água e 

sabonete, fazendo curativo no final. Os pontos são retirados entre 21 e 30 dias 

após a cirurgia.  

b) Os testes de sensibilidade tátil serão realizados antes da cirurgia e 12 

meses depois através do aparelho chamado PSSD, que é portátil e pertence à 

Disciplina de Cirurgia Plástica da USP. O teste é simples, não necessita de 

esforço físico para sua realização, nem de jejum ou qualquer outro tipo de 

cuidado especial. O participante não perderá sangue e nada será injetado em 

seu organismo. Durante o teste, o paciente permanecerá deitado 

confortavelmente em uma mesa de exame, em ambiente calmo e silencioso 

de um consultório médico. O teste consiste no toque da haste metálica do 

PSSD sobre a pele da região do sulco glúteo, e o paciente é orientado a 

apertar uma campainha assim que sentir o estímulo tátil da haste tocando a 

pele. Essa haste não provoca qualquer tipo de sensação dolorosa e é 

interligada a um computador, que registra os valores obtidos no teste. O teste 

é repetido cinco vezes em cada área, sendo testadas duas áreas em cada 

lado, direito e esquerdo. Os testes de sensibilidade dolorosa serão realizados 

com o toque superficial de ponta de agulha 30x0,7 mm, fazendo uma leve 

pressão e sem perfurar, necessário apenas para disparar o estímulo álgico. A 

análise da sensibilidade térmica será feita através do contato na pele de 

frascos contendo água a 40-45 oC (percebida como “quente”) ou a 10-15 oC 

(percebida como “frio”). A sensibilidade vibratória será testada com o toque 
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perpendicular à pele de um diapasão de 128 hertz, durante 5 segundos. A 

duração total do teste é de cerca de 20 minutos. 

 

4. Descrição dos desconfortos e riscos esperados. 

a) Com relação à cirurgia de reconstrução genital e do períneo com o retalho 

do sulco glúteo, o paciente é informado quanto às limitações dos resultados 

que o tratamento pode oferecer, inclusive que os processos biológicos como 

cicatrização, inflamação, reparação tecidual e absorção de líquidos não 

podem ser totalmente controlados pela medicina atual. O paciente está ciente 

da possível ocorrência de complicações inerentes aos procedimentos, que 

independem da habilidade, perícia, prudência e diligência da equipe médica. 

Também está devidamente informado e ciente dos riscos que implicam a 

intervenção cirúrgica. Após a cirurgia, ocorrerá edema (inchaço) da região 

genital e do períneo, além do risco de ocorrência de problemas passageiros 

como equimoses, hematomas, endurecimento da região, perda temporária da 

sensibilidade, dor leve prolongada, desconforto e infecção local. 

b) Não há qualquer tipo de desconforto ou risco relacionado à execução do 

teste de sensibilidade, apenas uma leve e momentânea sensação dolorosa no 

teste da sensibilidade álgica. 

 

5. Benefícios para o participante. 

O benefício direto para o participante do grupo de estudo é ter sua cirurgia de 

reconstrução genital e do períneo realizada, com melhora funcional e da sua 

qualidade de vida. Não há benefício direto para o participante do grupo 

controle, que realizará apenas os testes de sensibilidade para obtenção de 

dados de uma população considerada normal. O estudo traz como benefício 

maior o conhecimento sobre a sensibilidade cutânea do retalho do sulco 

glúteo antes e depois da cirurgia de reconstrução genital e do períneo, o que 

contribui com os dados científicos e colabora para a melhoria das técnicas 

cirúrgicas, visando à redução das lesões nervosas para minimizar as perdas 

sensoriais. 
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6. Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 

quais o participante pode optar. 

Como a cirurgia de retirada do câncer genital e do períneo gera um defeito 

local, esse defeito precisa ser fechado com a cirurgia plástica reparadora. 

Para isso, são utilizados retalhos, que são partes de tecidos com pele que são 

transferidos de um local a outro. Dentre os retalhos que podem ser usados, o 

retalho do sulco glúteo é o mais vantajoso, pois está próximo do local da 

cirurgia, não causa perda de função, pois não contém músculo, a cicatriz fica 

camuflada na região do sulco glúteo, a cirurgia é feito em tempo único (logo 

após a retirada do câncer), além de não interferir com a deambulação nem 

com a micção ou defecação. O paciente está ciente de que o sucesso da 

cirurgia depende da gravidade do câncer que ele possui e do tamanho do 

defeito resultante após a retirada do câncer, além do seu empenho no pós-

operatório, comprometendo-se a fazer uso das medicações conforme 

indicado, seguir as orientações dadas, comparecer aos retornos, realizar 

exercícios físicos apenas orientados pelo cirurgião. 

 

7. Garantia de acesso. 

Em qualquer etapa do estudo, o participante terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os 

principais investigadores são o Prof. Dr. Marcus Castro Ferreira, pesquisador 

responsável, e o Dr. Pedro Soler Coltro, pesquisador executante, que podem 

ser encontrados no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), Av. 

Dr. Arnaldo, 251, 4o andar, telefone (11) 3893-3629, ou na Faculdade de 

Medicina da USP, Av. Dr. Arnaldo, 455, 1o andar, telefone (11) 3062-0415. Se 

o participante tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Av. Dr. 

Arnaldo, 455 – Instituto Oscar Freire – 1º andar– tel: 3061-8004, FAX: 3061-

8004– E-mail: cep.fmusp@hcnet.usp.br 

 

8. Liberdade de retirar o consentimento e deixar de participar do estudo.  

A participação no estudo é totalmente voluntária, ou seja, é garantida ao 

participante a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento 
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e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento atual ou futuro nesta Instituição.  

 

09. Direito de confidencialidade, sigilo e privacidade. 

É dado aos participantes o direito de confidencialidade, ou seja, as 

informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum deles. Os resultados dos testes e 

as informações cedidas são confidenciais e usadas somente para fins de 

pesquisa. A identidade do participante ou a de seu familiar será mantida em 

segredo, de acordo com a lei vigente em nosso país. 

 

10. Direito de informação sobre os resultados da pesquisa. 

O participante tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais das pesquisas, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

 

11. Despesas e compensações. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames, cirurgias, testes e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à participação do indivíduo no estudo. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Reafirmamos que a participação neste estudo é totalmente livre e voluntária. 

 

12. Compromisso do uso dos dados coletados somente para esta pesquisa. 

Os pesquisadores têm o compromisso de utilizar os dados e os materiais 

coletados somente para esta pesquisa. 

 

13. Consentimento pós-esclarecido. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Estudo da sensibilidade 

do retalho perfurante da artéria pudenda interna nas reconstruções genitais e 
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perineais”. Estou consciente de que a equipe médica atuará dentro dos limites 

instituídos no código de ética médica. Eu discuti com o Dr. Marcus Castro 

Ferreira e com o Dr. Pedro Soler Coltro, sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 

de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 

que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 

a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. Estou ciente e autorizo o uso de minha imagem (fotos) para 

divulgações em eventos científicos, publicações em revistas científicas de 

medicina e informes na área médica.  

 

------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do 
paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, 
semianalfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual) 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a 

participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo 
estudo Data         /       /        

 

	  

	  


