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RESUMO 
 
 

Vanni CMRS. RETALHO MIOCUTÂNEO DE PEITORAL MAIOR NA 
RECONSTRUÇÃO DOS DEFEITOS DA CABEÇA E PESCOÇO: ESTUDO 
ANATÔMICO [tese]. São Paulo: Departamento de Cirurgia, Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo; 2013. 
 
Objetivos: Avaliar se o comprimento do pedículo do retalho miocutâneo de 
peitoral maior assim como seu alcance para diversos sítios da região 
cervicofacial são influenciados por dados antropométricos e pelo lado de 
dissecção do retalho. O trabalho busca também determinar se a rotação 
infraclavicular proporciona ganho significativo quanto ao alcance do retalho em 
comparação à rotação supraclavicular. Delineamento: Estudo prospectivo 
anatômico em cadáveres e em pacientes tipo transversal. Materiais: Foram 
estudados 50 retalhos miocutâneos de peitoral maior em 25 cadáveres adultos 
não formolizados com menos de 24 horas de óbito fornecidos pelo Serviço de 
Verificação de Óbitos da Universidade de São Paulo e, a seguir, 15 pacientes 
submetidos à reconstrução de defeitos cervicofaciais com este retalho. 
Métodos: Padronizou-se em todos os casos estudados uma ilha de pele 
quadrangular, medindo 8x6 cm (altura x largura) localizada sobre a porção 
esternocostal do músculo peitoral maior, medialmente ao mamilo e tendo como 
limite caudal a borda superior da sétima costela. Todos os retalhos foram 
baseados apenas no ramo peitoral da artéria toracoacromial e a rotação foi 
realizada inicialmente sobre a clavícula. O comprimento do pedículo foi medido 
após a rotação, do ponto médio clavicular até o nível da borda superior da ilha 
de pele. Testou-se o alcance do centro da ilha de pele do retalho para as 
seguintes regiões: proeminência laríngea da cartilagem tireoide, mento, ângulo 
da mandíbula, conduto auditivo externo e órbita. Analisou-se a relação do 
comprimento do pedículo e do alcance do retalho com dados antropométricos e 
com o lado de dissecção. Posteriormente, realizou-se a rotação do retalho por 
baixo da clavícula apenas nos cadáveres e testou-se novamente seu alcance 
para as mesmas regiões, comparando com os resultados da rotação 
supraclavicular. Resultados: Nos cadáveres, o comprimento do pedículo 
apresentou um valor médio de 17,67 ± 2,24 cm, já para os pacientes, 
encontramos uma média de 16,03 ± 1,35 cm. Todos os retalhos obtiveram 
alcance para todas as regiões estudadas, com exceção da órbita, que foi 
alcançada nos cadáveres em 20 casos por rotação supraclavicular (40%) e 21 
casos por rotação infraclavicular (42%). Nos pacientes, a óbita foi alcançada 
em 13,3% dos casos. Nos cadáveres, a rotação infraclavicular não apresentou 
ganho significativo para o alcance à órbita (p=0,839 – qui-quadrado) nem para 
as outras regiões estudadas, embora tenha havido um ganho de 0,61 cm na 
média do comprimento do pedículo, dado com significância estatística (p=0,01; 
pela Correlação de Person). Considerando os cadáveres, na análise 
univariada, foi observado que houve diferença estatisticamente significativa 
para o alcance do retalho à órbita em indivíduos com maior distância acrômio-
trocantérica – DAT (p= 0,008 – teste “t” de Student), maior distância biacromial 
– DBA (p= 0,024 – teste “t” de Student) e menor valor da razão entre a 
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distância mastoide-fúrcula esternal pela distância acrômio-trocantérica – 
DMF/DAT (p= 0,005 – teste “t” de Student). Também se observou que os 
cadáveres cujos retalhos alcançaram a órbita, apresentavam peso 
estatisticamente superior (p=0,036 – teste “t” de Student). Em relação ao 
comprimento do pedículo, na análise univariada, houve correlação positiva e 
estatisticamente significativo entre o comprimento do pedículo e a distância 
biacromial – DBA (r= 0,311; p= 0,028 – correlação de Pearson); correlação 
negativa e também significativo com a razão entre a distância mastoide-fúrcula 
esternal pela distância biacromial – DMF/DBA (r= -0,362; p= 0,010 – correlação 
de Pearson) e com a razão entre a distância mastoide-fúrcula esternal pela 
distância acrômio-trocantérica – DMF/DAT (r= -0,403; p= 0,004 – correlação de 
Pearson). Já nos pacientes, a análise univariada mostrou correlação positiva e 
estatisticamente significativo entre o comprimento do pedículo e o comprimento 
do esterno - CE (r= 0,722; p= 0,002 – correlação de Sperman) e correlação 
negativa e também significativo com a razão entre a distância mastoide-fúrcula 
esternal pelo comprimento do esterno – DMF/CE (r= -0,587; p= 0,021 – 
correlação de Sperman). Com os resultados obtidos nesta última análise, as 
variáveis nos pacientes com p<0,20 foram submetidas à análise multivariada 
por modelo de regressão linear, visando estabelecer as variáveis que podem 
determinar o comprimento do pedículo vascular do retalho. Desta forma, 
identificou-se o comprimento do esterno como a única variável capaz de 
determinar o comprimento do pedículo vascular do RMPM (p=0,004). Com 
base nestes dados de regressão, foi então estabelecida uma equação capaz 
de determinar o comprimento do pedículo vascular do RMPM (COMP) baseada 
no comprimento do esterno, como demonstrada a seguir: COMP = 2,54 + 0,64 
X CE. Conclusões: A rotação infraclavicular do retalho miocutâneo de peitoral 
maior não proporciona ganho no alcance do retalho em relação à região 
cervicofacial em comparação à rotação supraclavicular; o alcance do retalho 
miocutâneo peitoral maior não é influenciado pelo lado de dissecção e por 
dados antropométricos; o comprimento do pedículo vascular não é influenciado 
pelo lado de dissecção, mas sofre influência positiva do comprimento esternal. 
Apesar do alcance do retalho não sofrer influência de dados antropométricos, 
por este modelo anatômico infere-se que a equação determinante do 
comprimento do pedículo pode, na prática clínica, contribuir para o 
planejamento de reconstruções utilizando o retalho miocutâneo de peitoral 
maior, sobretudo para defeitos mais craniais. 
 
 
Descritores: 1. Retalhos cirúrgicos 2. Procedimentos cirúrgicos reconstrutivos 
3. Neoplasias de cabeça e pescoço 4. Anatomia 5. Cadáver 
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SUMMARY 
 
 

Vanni CMRS. PECTORALIS MAJOR MYOCUTANEOUS PEDICLED FLAP 
FOR HEAD AND NECK DEFECTS RECONSTRUCTION: ANATOMIC STUDY 
[thesis]. São Paulo: Department of Surgery, School of Medicine, Universidade 
de São Paulo; 2013. 
 
Objectives: Determine whether the length of the pectoralis major 
myocutaneous pedicled flap and its ability to reach multiple head and neck sites 
are influenced by anthropometric data and by the side of flap dissection. The 
study is also designed to determine whether infraclavicular rotation provides a 
significant gain in flap reach over supraclavicular rotation. Design: Prospective, 
cross-sectional and anatomical study on cadavers and patients. Materials: Fifty 
pectoral major myocutaneous flaps were studied in fresh adult cadavers less 
than 24 hours after death provided by the Serviço de Verificação de Óbitos of 
the University of São Paulo, and later in 15 patients undergoing head and neck 
reconstruction using this flap. Methods: For all cases a standardized 
quadrangular skin island measuring 8 cm x 6 cm (height x width) was 
employed, located over the sternocostal portion of the major pectoralis muscle, 
with the nipple as the medial limit and the muscle’s inferior border as the caudal 
limit. All flaps were based only on the pectoralis branch of the thoracoacromial 
artery and the rotation was initially performed over the clavicle. Pedicle length 
was measured after rotation, from the midpoint of the clavicle to the superior 
border of the skin island. The reach of the skin island center was tested to the 
following sites: laryngeal prominence of the thyroid cartilage, chin, angle of the 
mandibule, external auditive canal and orbit. Ratios of the length of the pedicle 
and the reach of the flap and the anthropometric data and dissection side were 
analyzed. Afterwards, only in the cadavers, the flap was rotated beneath the 
clavicle and its reach to the same regions was measured again, and then 
compared to the result obtained from supraclavicular rotation.  Results: In the 
cadavers, the average pedicule flap length was 17.67 ± 2.24 cm, while for the 
patients, the average length was 16.03 ± 1.35 cm. All flaps reached all studied 
sites, except for the orbit, which was reached in 20 cases by supraclavicular 
rotation (40%), and in 21 cases beneath the clavicle (42%) in the cadavers, and 
in 13.3% of the patients. In the cadavers, infraclavicular rotation did not result in 
a significant gain in reach to the orbit or to any other studied site (P=0.839 – 
chi-square), although there was a statistically significant (p=001; Pearson 
Correlation) gain of 0.61 cm in the average length of the flap. In the univariate 
analysis, there was a statistically significant difference in the cadavers for the 
reach of the flap to the orbit in individuals with a greater acromion-trochanter 
distance (DAT; p= 0.008 – Student’s t-test), greater biacromial distance (DBA; 
p= 0.024 – Student’s t-test) and a smaller value for the ratio of the mastoid-
suprasternal notch distance over the acromion-trochanter distance – DMF/DAT 
(p= 0.005 – Student’s t-test). It was also observed that the cadavers whose 
flaps reached the orbit had statistically higher body weights (p=0.036 – 
Student’s t-test). With regard to the length of the flap, in the univariate analysis, 
there was a positive and statistically significant correlation between the length of 
the flap and the biacromial distance – DBA (r= 0.311; p= 0.028 – Pearson 
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correlation); a negative and statistically significant correlation with the ratio of 
the mastoid-suprasternal notch distance over the biacromial distance – 
DMF/DBA (r= -0.362; p= 0.010 – Pearson correlation) and with the ratio 
between the mastoid-suprasternal notch distance over the acromion-trochanter 
distance – DMF/DAT (r= -0.403; p= 0.004 – Pearson correlation). Whereas in 
the patients, the univariate analysis showed a positive and statistically 
significant correlation between the length of the flap and the length of the 
sternum (CE) (r= 0.722; p= 0.002 – Spearman correlation) and a negative and 
statistically significant correlation with the ratio between the mastoid-
suprasternal notch distance over the length of the sternum – DMF/CE (r= -
0.587; p= 0.021 – Spearman correlation). With the results obtained in this last 
analysis, the variables in the patients with p<0.20 were submitted to multivariate 
analysis using linear regression in an effort to establish an equation to predict 
the length of the vascular flap. Sternum length (p=0.004) was the only variable 
found that was capable of determining the length of the vascular pedicle of the 
PMMC flap. Based on these regression data, an equation was formulated to 
determine the length of the vascular pedicle of the PMMC flap (COMP) based 
on the length of the sternum (CE), as follows: COMP = 2.54 + 0.64 X CE. 
Conclusions: Infraclavicular rotation of the pectoral major myocutaneous flap 
does not add to the reach of the flap to the head and neck region as compared 
to supraclavicular rotation; the reach of the pectoral major myocutaneous flap is 
not influenced by the side of the dissection or by anthropometric measures; and 
the length of the vascular pedicle is not influenced by the side of dissection, but 
is positively influenced by sternum length. Although anthropometric measures 
do not influence the reach of the flap according to this anatomical model, it can 
be inferred that the determinant equation of the length of the pedicle can, in 
practice, contribute to the planning of head and neck reconstruction using the 
pectoral major myocutaneous flap, especially for more cranial defects. 
 
 
Key-words: 1. Surgical flaps 2. Reconstructive surgical procedures 3. Head 
and neck neoplasms 4. Anatomy 5.Cadaver 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reconstrução dos defeitos complexos em cirurgias de cabeça e 

pescoço ainda constitui um desafio para os cirurgiões. No final dos anos 1970, 

após a descrição anatômica dos vasos perfurantes miocutâneos, houve uma 

popularização da utilização dos retalhos miocutâneos ou musculocutâneos, os 

quais já eram empregados esporadicamente no passado, principalmente a 

partir do início do século XX(1, 2). Outro fator que tornou mais comum o uso 

desses retalhos foi a evidência de um padrão axial de vascularização 

encontrado em alguns músculos, o que permite sua transposição através de 

um arco de rotação ou anastomose microcirúrgica de seu pedículo vascular(3). 

Tais características anatômicas permitem que estes retalhos sejam confiáveis e 

versáteis para reconstruções complexas(4). 

Talvez a área da cirurgia de cabeça e pescoço que tenha passado pelos 

maiores avanços nos últimos 50 anos seja a da reconstrução, atribuída à 

descrição de uma série de retalhos pediculados e livres(5-10). Atualmente, 

pode-se dizer que não há defeito que não possa ser reparado, e isto propicia 

ao cirurgião uma maior margem de segurança para fazer uma ressecção 

segura e realmente oncológica. A região da cabeça e pescoço apresenta 

peculiaridades em sua forma e função intrínsecas, sendo necessária uma 

reconstrução cuidadosa para levar o paciente de volta à sua condição pré-

mórbida. As funções de fonação, deglutição e estética são mais comumente 



                                                                                                              INTRODUÇÃO 3 

 

focalizadas quando se consideram os objetivos da reabilitação. Uma vez 

realizada a ressecção oncológica e seu consequente defeito cirúrgico 

estabelecido, o cirurgião depara-se com o desafio de manter o equilíbrio entre 

as vias aéreas, a fonatória, a deglutição e a estética, ocasionalmente tendo que 

ponderar e comprometer(11) uma função para melhorar a outra(12).  

As deformidades estéticas são mais evidentes na região da cabeça e 

pescoço. De maneira geral, os princípios incluem reconstruir a estrutura óssea 

subjacente, substituir a pele ressecada por outra de qualidade e aspecto 

correspondente, minimizar a visibilidade das cicatrizes e das retrações, e 

reconstruir em zonas das unidades faciais. A pele deve ter cor, espessura e 

unidades portadoras de pêlos correspondentes, quando possível. As unidades 

faciais incluem a fronte, os olhos e a área periorbitária, a parte média da face, o 

nariz (e suas subunidades), os lábios e mento. Existe uma gama de opções de 

reconstrução, como a cicatrização por segunda intenção e o fechamento 

primário em um espectro, e as reconstruções complexas, com os retalhos 

livres, no espectro oposto.  

A opção reconstrutiva selecionada depende dos seguintes fatores: 

localização e extensão do defeito; saúde geral do paciente, áreas doadoras 

existentes e disponíveis para a confecção de retalhos, condições do tecido 

adjacente ao defeito (irradiado, infectado, previamente operado); 

funcionalidade da área a ser reconstruída. Não somente o cirurgião deve 

escolher qual opção é melhor para um dado defeito, mas as opções 

secundárias e terciárias devem ser estudadas e planejadas, em caso de 

fracasso do retalho ou de doença recorrente. 
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O fechamento por segunda intenção é opção excelente em vários 

cenários clínicos, como em falhas de mucosa com camada subjacente 

muscular preservada. Em geral o fechamento primário é a opção mais 

comumente usada para fechamento de defeitos pequenos. Devem ser feitas 

tentativas para manter as incisões dentro de linhas de tensão de pele 

relaxadas; essas linhas são causadas por inserção muscular na pele e formam-

se quando ocorre movimento mimético. As incisões paralelas às linhas de 

tensão da pele relaxada não somente respeitam as unidades estéticas da face, 

mas também têm a menor quantidade de tensão ao longo de si, o que diminui 

as cicatrizes. Pode ser usada a técnica de zetaplastia para reorientar uma linha 

de fechamento desfavorável para uma linha de tensão da pele relaxada. Esta 

técnica, descrita há mais de 150 anos, é utilizada em decorrência de sua 

capacidade de alongar cicatrizes lineares, lançando mão de tecido adjacente 

relativamente frouxo(13). 

Os enxertos de pele são mais comumente usados na cavidade oral, 

orelha ou em defeitos de maxilectomias, bem como para cobertura de áreas 

doadoras de retalhos, como as do retalho livre antebraquial, retalho 

deltopeitoral e temporofrontal. Os enxertos cutâneos são completamente 

dependentes de nutrição do tecido sobre o qual são colocados e podem evoluir 

bem sobre o músculo, pericôndrio e periósteo. Não devem ser usados sobre o 

osso ou cartilagem desprovidos de periósteo ou pericôndrio, nem sobre tecidos 

que tenham sido irradiados ou estejam infectados.  

Retalhos locais da pele têm correspondência tecidual excelente devido à 

proximidade com o defeito. São comumente utilizados na reconstrução de 

defeitos dos lábios e da pele da face, e os mais empregados são os retalhos 
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nasogeniano, romboide e bilobado, frontal mediano e Mustardé(14-17). 

Semelhante ao fechamento primário, os retalhos locais devem ter um desenho 

para ser incorporado nas linhas de tensão da pele. Muitos destes retalhos 

locais têm sua vascularização ao acaso, dependente do plexo capilar 

subdérmico, o que torna sua relação largura/comprimento importante para a 

manutenção da viabilidade. Outros, como o retalho frontal mediano, 

popularmente conhecido como retalho indiano, são axiais, ou seja, apresentam 

um pedículo vascular bem definido contido na fáscia subcutânea ou em um 

músculo subjacente.  

O defeito pós-excisional de um tumor oral, por exemplo, dependendo da 

sua localização e tamanho, pode ser fechado primariamente com uma sutura 

simples. Contudo, na ressecção de lesões maiores, frequentemente a 

reconstrução primária não é possível, seja pela impossibilidade de aproximação 

direta das bordas livres do defeito, seja pelo comprometimento da mobilidade 

das estruturas a serem suturadas. Dessa forma, a fim de reparar 

adequadamente o defeito e preservar a função dos órgãos a serem 

reconstruídos, é necessária a mobilização de tecidos vizinhos ou distantes para 

a região do defeito. Nesse contexto, o cirurgião tem à disposição os retalhos 

livres e algumas opções de retalhos pediculados locais e regionais(18).  
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1.1. HISTÓRIA DA CIRURGIA REPARADORA EM CABEÇA E 

PESCOÇO 

 

A cirurgia reparadora em cabeça e pescoço passou por um grande 

avanço desde o início do estabelecimento da especialidade até os dias atuais. 

Na década de 1940, utilizavam-se retalhos cutâneos de pele cervical em vários 

estágios cirúrgicos para se obter a reabilitação dos pacientes tratados. 

Exemplo clássico desses retalhos é o retalho de Wookey, utilizado para a 

reconstrução do trânsito faringo-esofágico pós faringolaringectomias(19) A 

partir da década de 1960, uma série de retalhos pediculados foram descritos, 

dando grande impulso à cirurgia reconstrutora na cabeça e pescoço. Seguiram-

se os retalhos microcirúrgicos desenvolvidos a partir da década de 1980, 

considerados atualmente o padrão ouro da reconstrução cervicofacial. Nos 

próximos parágrafos, discorre-se sobre os principais retalhos utilizados na 

especialidade, com especial atenção ao retalho miocutâneo de peitoral maior. 

 

1.1.1. RETALHO FRONTAL MEDIANO 

A primeira citação de reconstrução em cabeça e pescoço refere-se ao 

retalho frontal mediano, também denominado retalho indiano. Sushruta 

Samhita foi um importante médico do século VI a.C., da cidade de Varanas, 

Índia. Os textos que foram preservados datam dos séculos III e IV d.C. 

Considerado um dos pais da medicina indiana tradicional Ayurveda, apresenta 

em Charaka Samhita, que seria o compêndio da medicina da época, 

descrições de doenças, medicamentos, tratamentos, técnicas cirúrgicas e 
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anatomia humana. Sushruta Samhita é considerado o pai da cirurgia plástica 

pelas descrições iniciais dos defeitos e pela maneira de repará-los. Seu grande 

feito nesta área foi a reconstrução nasal pós-amputação, como punição para os 

adúlteros(20-22). Este retalho é pediculado nos vasos supratrocleares e 

eventualmente supraorbitários, e normalmente necessita de dois tempos 

cirúrgicos para completar a reconstrução proposta. 

Especificamente na reconstrução nasal, outros nomes se destacaram 

como Gustavo Branca e Tagliacozzi, com utilização de retalhos locais e do 

retalho medial do braço, respectivamente. Entretanto foi Johann F. 

Dieffenbach, nascido na Alemanha em 1792, quem desenvolveu a maioria dos 

retalhos para rinoplastia reparadora. Dentre as técnicas desenvolvidas por seus 

sucessores estão o retalho frontal clássico, retalho frontal oblíquo, retalho 

supratroclear ou paramediano, retalho de Converse, retalho Washio, retalho 

Orticochea, retalho nasogeniano de pedículo subcutâneo e o retalho de 

Rintalla(23-26). 

 

1.1.2. RETALHO MIOCUTÂNEO DE GRANDE DORSAL 

Em 1896, foi descrito por Tansini o retalho pediculado de músculo 

grande dorsal, sendo o primeiro retalho miocutâneo reportado na literatura 

médica. Este retalho foi utilizado para reconstrução da parede torácica após 

mastectomia radical ampliada. Em 1978, Quillen fez a primeira descrição do 

uso deste retalho pediculado em cabeça e pescoço, para reconstrução de 

mucosa jugal pós ressecção de um tumor recidivado. Depois disso, a técnica 

passou a ser popularizada para o uso do grande dorsal como retalho 

pediculado ou livre (27-31).  
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1.1.3. RETALHO SUPRACLAVICULAR 

Em 1949, Kazanjian e Converse fizeram a primeira descrição do retalho 

fasciocutâneo de ombro ou retalho acromial com vascularização ao acaso, já 

que inicialmente não havia conhecimento do suprimento vascular(32). Alguns 

anos depois, seu uso foi escolhido como quase que exclusivo para o 

tratamento das contraturas cervicais. Apresenta como vantagens o fato de ser 

fino e ter a mesma cor da área de pele a ser reconstruída, seu arco de rotação 

localiza-se no pescoço, o que proporciona grande alcance, e a área doadora 

pode ser fechada primariamente; o que diminui o tempo cirúrgico(33). O 

pedículo supraclavicular origina-se dos vasos cervicais transversos e foi 

descrito e estudado pela primeira vez em 1978, assim como a anatomia do 

ombro. Aceito inicialmente como retalho cervicoumeral, o pedículo vascular 

está localizado no triângulo limitado pela margem posterior do músculo 

esternocleidomastoideo, a veia jugular externa, e a borda superior da clavícula. 

O retalho pode medir de 10 cm a 16 cm de largura e 22 cm a 30 cm de 

comprimento(34, 35). Por volta da década de 1980, após a descrição do retalho 

trapezial e do advento do retalho miocutâneo de peitoral maior, associado a 

algumas falhas do retalho supraclavicular, como necrose da porção distal, 

deiscência da área doadora, este retalho foi esquecido. Mas, a partir do ano 

2000 e desde então, alguns autores reestabeleceram seu interesse e uso, com 

reconstruções oncológicas em cabeça e pescoço, e atualmente pode ser 

considerado um dos mais usados em determinados serviços(36). Alves et al. 

referem-se ao retalho supraclavicular como uma nova opção reconstrutiva após 

ressecções de extensos tumores cutâneos em cabeça e pescoço(37).  
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1.1.4. RETALHO TEMPOROFRONTAL 

Descrito por McGregor em 1963 para a reconstrução de defeitos 

intraorais, o retalho temporofrontal ou retalho frontal com base temporal é um 

retalho miocutâneo pediculado irrigado pela artéria temporal superficial, ramo 

da artéria carótida externa. O retalho é composto pela pele da região frontal e 

pelo músculo frontal subjacente, sendo sua viabilidade mantida por uma 

conexão vascular temporária ou definitiva. Após a descrição inicial, esse 

retalho começou a ser utilizado para um grande número de reconstruções no 

segmento da cabeça e pescoço, como cavidade orbitária, região geniana, 

mucosa jugal e assoalho da boca. A grande desvantagem relacionada a sua 

utilização é a deformidade estética na área doadora do paciente que, 

obrigatoriamente, necessita ser enxertada. Apesar de considerado por muitos 

apenas como de valor histórico, em situações de exceção nas quais outras 

opções de reconstrução não são possíveis, o retalho frontal de McGregor 

constitui ainda uma alternativa segura e eficaz para o reparo de defeitos 

complexos envolvendo a região da face e cavidade oral(38-43). 

 

1.1.5. RETALHO DELTOPEITORAL 

Ainda na década de 1960, o retalho fáscio cutâneo deltopeitoral, 

também referido como retalho de Bakamjian, baseado nas artérias perfurantes 

dos quatro primeiros ramos intercostais da artéria torácica interna, constituiu o 

maior avanço da cirurgia de cabeça e pescoço da época. Foi inicialmente 

utilizado como alternativa para a reconstrução de defeitos circulares da 

hipofaringe pós faringolaringectomias(44). Existem algumas controvérsias 

quanto à descrição inicial deste retalho. Especula-se que sua primeira citação 
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ocorreu em 1917 por Aymard para reconstrução nasal. Foi descrito pela 

segunda vez na década de 1930 por Joseph em seu livro sobre cirurgia 

plástica, e fazia referência à descrição de Manchot sobre o território vascular e 

o suprimento deste retalho(45, 46). Por aproximadamente quarenta anos, este 

retalho permaneceu esquecido na literatura médica até a descrição de 

Bakamjian na Head and Neck Reconstruction, falando sobre a versatilidade e 

ampla aplicação do retalho(28, 47). Esse retalho foi um dos primeiros retalhos 

regionais, tendo sido usado extensamente na reconstrução de cabeça e 

pescoço. Do ponto de vista anatômico tem base medial e é desenhado sobre 

as regiões superiores dos músculos peitoral e do deltoide. Devido à 

flexibilidade da pele transferida, pode ser utilizado tanto para defeitos da pele 

do pescoço ou dobrado sobre si mesmo para reconstrução faríngea. Um 

retalho de pele bem amplo submetido à autonomização prévia pode ser 

transferido para reconstruir defeitos até a rinofaringe. A área doadora pode ser 

composta por uma grande porção de pele da região deltóidea que não sofreu 

com radioterapia ocorrida em tratamentos anteriores, ou com incisões prévias 

da ressecção da lesão inicial ou ainda a porção final do pedículo do retalho 

miocutâneo de peitoral maior.  

 

1.1.6. RETALHOS MIOCUTÂNEOS DO TRAPÉZIO 

O desenho deste retalho foi desenvolvido inicialmente por Mütter (48)em 

1842, posteriormente por Zovickian(49) em 1957. Esses dois autores 

empregavam o retalho cutâneo repectivamente para correção de cicatrizes de 

queimados e posteriormente para correção de fístulas faríngeas. A confecção 

de um retalho miocutâneo ocorreu em 1972 por Conley(50), que incluiu a 
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musculatura do trapézio superior e da porção clavicular, técnica que ficou 

conhecida como retalho miocutâneo trapezial superior. Sete anos depois, 

Demergasso e Piazza descreveram o retalho miocutâneo trapezial constituído 

pelo músculo trapezial baseado na artéria cervical transversa, como o próprio 

nome se refere(51) e ficou conhecido como retalho miocutâneo trapezial lateral. 

O retalho miocutâneo da parte inferior do trapézio, conhecido como retalho 

trapezial inferior ou posterior, foi descrito em 1980 por Baek et al.(52) com base 

na artéria escapular dorsal e também território da artéria cervical transvesa, já 

foi referido como escolha excelente para defeitos laterais do osso temporal(50, 

53, 54). Além da reconstrução de defeitos da mucosa com pele vascularizada, 

a cobertura da artéria carótida exposta é uma indicação excelente para esse 

retalho. O retalho miocutâneo vertical posterior do trapézio é a técnica de 

escolha em alguns casos selecionados para o fechamento de defeitos nas 

regiões occipital, parotídea (lateral da face), cervical posterior e terço superior 

do dorso torácico. Seu uso é um pouco restrito, por necessitar de mudança de 

decúbito, além de existirem outras opções com resultados semelhantes(55-57). 

O retalho é constituído por um músculo grande, triangular, bilateral e 

simétrico, localizado no dorso torácico, que pode ser dividido, anatomicamente, 

em três terços: superior, médio e inferior e é inervado pelo XI par craniano, 

nervo espinal acessório. Classicamente, os retalhos miocutâneos são 

classificados de acordo com o tipo de vascularização. Nesse caso, é 

classificado por Mathew-Nahai como tipo II, ou seja, com vascularização por 

um pedículo dominante, que é o ramo descendente da artéria cervical 

transversa, e vários pedículos secundários menores, perfurantes intercostais 

posteriores. Posteriormente outros autores(8, 58, 59) demonstraram um novo 
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padrão vascular, sendo o vaso nutridor dominante a artéria escapular dorsal, 

possuindo portanto, dois pedículos dominantes. As funções deste músculo são: 

manutenção do ombro em posição anatômica, auxiliar na sua elevação e 

rotação (principalmente o terço superior) e aproximação das escápulas em 

direção à linha média (o terço médio). Como visto anteriormente, o músculo 

trapézio oferece múltiplos retalhos de partes moles que podem ser rodados 

para defeitos na cabeça e pescoço.  

 

1.1.7. RETALHO GALEAL TEMPOROPARIETAL 

Dentre as opções e diversidades de retalhos descritos e utilizados para 

a região cervicofacial, o retalho galeal temporoparietal é descrito, assim como o 

próprio nome diz, como um retalho confeccionado pelo tecido galeal da região 

temporoparietal. A fáscia temporoparietal e gálea aponeurótica é um tecido 

fino, maleável, extremamente vascularizado pelos vasos temporais superficiais, 

supratrocleares, supraorbitários e occipitais, sendo constituído por um tecido 

conjuntivo denso. Repousa logo abaixo aos folículos pilosos e do tecido 

subcutâneo, ao qual se adere de maneira frouxa logo acima do arco 

zigomático. Este retalho foi inicialmente descrito por Fox e Edgerton(60) para 

reconstrução de orelha, tendo seu uso estendido para outras regiões, incluindo 

defeitos intraorais. Sua rotação por baixo do arco zigomático pode proporcionar 

alcance até a base da língua, soalho contralateral e cobertura carotídea 

cervical. Por volta do início do século XXI, o retalho galeal temporoparietal 

pediculado nos vasos temporais superficiais foi descrito para reconstrução 

facial no caso da cavidade oral e orofaringe após ressecção de tumores 

malignos com sucesso(61). Sua rotação abaixo dos arcos zigomáticos pode 
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proporcionar alcance até a base da língua, soalho contra lateral e cobertura 

carotídea cervical(62-64). Apesar dos poucos relatos na literatura, os 

resultados de sua utilização em defeitos intraorais parece ser satisfatório, com 

baixas taxas de complicações que incluem alopecia transitória da área doadora 

em alguns pacientes. 

 

1.1.8. RETALHOS LIVRES 

Os retalhos livres ou microcirúgicos, considerados o “padrão ouro” para 

reconstrução em cabeça e pescoço, não estão disponíveis em muitos centros 

que tratam do câncer dessa localização devido aos custos elevados e à 

tecnologia altamente especializada associados a esses retalhos(65). Além 

disso, o tempo geralmente mais prolongado de anestesia associado aos 

retalhos microcirúrgicos(18) tornam este tipo de reconstrução pouco adequado 

para pacientes com baixo performance status ou com muitas comorbidades 

clínicas. Com o aumento do número de pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço que inicialmente são tratados com quimioterapia e altas doses de 

radioterapia, houve um aumento na quantidade de cirurgias de resgate. Nestas, 

é frequente observar vasos cervicais receptores de má qualidade em virtude 

dos tratamentos prévios, particularmente a radioterapia, o que inviabiliza 

também o emprego dos retalhos microcirúrgicos em muitos casos. Por estas 

razões, os retalhos pediculados mantém sua importância em muitas instituições 

oncológicas no Brasil e no mundo, sendo ainda usados em grande escala em 

diversos centros e objeto de muitas publicações(47, 55, 62, 66-71). 
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Entretanto, tumores que eram considerados irressecáveis, devido ao 

extenso acometimento de partes moles e estruturas ósseas profundas, hoje 

podem ser extirpados seguramente com margens amplas e seguras de 

ressecção, graças às novas e eficientes técnicas de reconstrução. O resultado 

dessas amplas ablações tumorais são defeitos complexos, de grandes 

dimensões e configuração tridimensional, associados à exposição óssea, 

exposição meníngea e do parênquima cerebral. Portanto, o transplante 

microcirúrgico constitui uma parte muito importante no tratamento, por oferecer 

tecido ricamente vascularizado para preenchimento, suporte e isolamento das 

estruturas óssea, permitindo separar a meninge e tecido cerebral das 

cavidades oral e nasal, prevenindo, desse modo, complicações de alta 

morbidade como osteomielite da base do crânio, meningite, abscesso cerebral 

e paralelamente um menor prejuízo na fala e na deglutição com retorno 

precoce do paciente ao convívio social, quando a cirurgia evolui bem(72).  

Entre os retalhos livres mais utilizados em cabeça e pescoço, podemos 

citar o retalho antebraquial descrito em 1981 por Yang et al. na China, por isso 

também conhecido como “retalho chinês”(73), e que passou a ser amplamente 

utilizado na reconstrução de defeitos cervicofaciais e craniofaciais por Soutar e 

Mcgregor(74). Há também o retalho anterolateral da coxa, descrito por Song et 

al. em 1984 na literatura inglesa(75) e, paralelamente, por Luo et al. em 1985 

na literatura chinesa(76, 77). Esse retalho é nutrido por vasos perfurantes do 

ramo descendente ou do ramo transverso da artéria circunflexa femoral lateral. 

Outro exemplo é o retalho miocutâneo de reto abdominal, cuja primeira 

descrição literária sobre sua utilização data de 1977, realizada por Drever no 

formato de ilha vertical(78, 79). Em 1979, Robbins foi o primeiro a utilizar o 
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retalho de reto para reconstrução mamária(78, 80, 81). Há ainda o retalho 

lateral do braço(82, 83), retalho livre de fíbula(84) e retalho livre de jejuno(85). 

Cada um desses retalhos possuem suas indicações específicas e muitos deles 

podem ser empregados para reconstruir o mesmo tipo de defeito, como o 

retalho livre de jejuno e retalho anterolateral da coxa, que podem ser utilizados 

para reconstruir defeitos circulares de faringe(86-88). A escolha de um 

determinado retalho é determinada por características individuais do caso 

clínico e pela experiência do cirurgião(89). 

 

1.2. RETALHO MIOCUTÂNEO DE PEITORAL MAIOR 

 

Descrito por Stephan Ariyan em 1979(90) para aplicabilidade em 

reconstruções de cabeça e pescoço, o retalho miocutâneo de peitoral maior 

(RMPM) é um dos mais utilizados nas reparações dos defeitos dessa região. 

Além de apresentar a confiabilidade de um retalho musculocutâneo axial, seu 

arco de rotação é apropriado para alcançar grande parte dos defeitos 

cervicofaciais e permite a reconstrução em um único tempo com fechamento 

primário da área doadora(4, 91-93). O retalho miocutâneo de peitoral maior 

destaca-se não apenas nas reconstruções da cabeça e pescoço, mas também 

em tórax, dorso, membros superiores e também à distância (microcirúrgico). Na 

utilização deste músculo, é de extrema importância o conhecimento profundo 

da sua anatomia e regiões vizinhas para uma familiarização com estas 

estruturas no sentido de se ter uma maior segurança na manipulação do 

mesmo. O conhecimento do tamanho e limites do músculo, a sua trama 
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vascular e as suas relações com as estruturas vizinhas é de fundamental 

importância para se ter segurança na confecção de um retalho.  

 

1.2.1. HISTÓRIA DO RETALHO DE MÚSCULO PEITORAL MAIOR 

O primeiro relato encontrado na literatura utilizando o músculo peitoral 

maior em reconstruções foi descrito por Pickrell et al. (1947) no reparo de um 

defeito da parede torácica após mastectomia radical(94). Trinta anos após, 

Mcgraw et al. (1977) realizaram estudos anatômicos do músculo peitoral maior, 

definiram territórios de vascularização miocutânea e viabilizaram, assim, a 

utilização dele como retalho miocutâneo em ilha(95, 96). Brown et al.(97) 

acrescentaram a possibilidade de utilizar esse músculo aludido para a 

reconstrução de defeitos não apenas torácicos, mas também da região inferior 

do pescoço. Em 1977(98), Sisson et al. demonstraram não só a importância do 

emprego do músculo peitoral maior nas operações da recidiva 

peritraqueostoma por carcinoma de laringe, como além da técnica de 

dissecção mediastinal e ressecção traqueal, a importância de se preencher o 

espaço criado entre a traqueia e o arco aórtico ou entre a traqueia e a artéria 

inominada por retalhos musculares de peitoral maior, transpostos por avanço 

para a região do defeito. 

Ariyan (1979) realizou a primeira reconstrução de cabeça e pescoço 

com o músculo peitoral maior, padronizando sua utilização como retalho 

miocutâneo e descrevendo sua anatomia e técnica cirúrgica. O músculo 

peitoral maior tem sido utilizado, cirurgicamente, de dois modos(99): como 

retalho pediculado e retalho livre(100).  músculo baseado em pedículo tem sido 



                                                                                                              INTRODUÇÃO 17 

 

mobilizado para reparar deformidades da parede torácica(101, 102), parte 

superior do braço e cotovelo. A utilização do retalho livre ou microcirúrgico para 

reconstruções à distância foi descrito no Japão  e Canadá.  

Chaffai et al. (1988) realizaram um estudo anatômico do músculo 

peitoral maior objetivando observar não só o suprimento vasculonervoso das 

porções clavicular e esterno costal no sentido de utilizar separadamente as 

mesmas, mas também os ramos da artéria toracoacromial que irrigam 

separadamente estas estruturas, possibilitando sua utilização 

isoladamente(103). Bloch (1984) realizou um estudo em 40 peças anatômicas 

do músculo peitoral maior e publicou os resultados, nos quais 75% 

apresentavam um pedículo dominante da artéria toracoacromial e nos outros 

25% havia dominância de dois pedículos ,sendo um da artéria toracoacromial e 

outro da torácica lateral(104). Viterbo et al. (1985) publicaram trabalho relativo 

à anatomia do músculo peitoral maior com mensurações vasculares, estudo de 

território cutâneo e arco de rotação(105).  

 

1.2.2. ANATOMIA CIRÚRGICA 

O espesso músculo peitoral maior, também chamado de grande peitoral, 

recobre a porção superior de cada lado do tórax, em formato de leque, devido à 

sua forma larga e triangular. Ocupa, de cada lado, a parede anterolateral da 

parede torácica, imediatamente mais é profundoa em relação à glândula 

mamaria, e chega até atingir a porção côncava da axila. Tem como ações 

principais no braço a rotação medial, adução potente, elevação e abdução, 
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juntamente com o ombro. Como função secundária, este músculo, tem ações 

de elevar as costelas superiores, lançar e empurrar o braço  

Apresenta três fascículos que se originam na borda superior da clavícula 

(fascículo clavicular), na face anterior ao esterno e primeiros arcos costais 

(fascículo esternocostal) e nos arcos costais inferiores e aponeurose do 

músculo reto abdominal (fascículo abdominal ou lateral). As fibras claviculares 

são normalmente separadas das fibras esternais por um pequeno espaço 

através do qual a artéria toracoacromial pode ser identificada assim que perfura 

a fáscia clavipeitoral, na face anterior ao esterno e primeiros arcos costais 

(fascículo esternocostal) e nos arcos costais inferiores e aponeurose do 

músculo reto abdominal (fascículo abdominal ou lateral). Suas fibras 

convergem e se inserem na crista do tubérculo maior do úmero, onde se insere 

no lábio anterior da goteira bicipital formando um largo tendão quadrilátero. 

Portanto, o corpo desse músculo apresenta três porções: clavicular, esterno 

costal superior e esterno costal inferior, sendo que, na prática, a única porção 

que difere das demais é a clavicular. Testut et al.(106) referem que em torno de 

35% dos casos existe a possibilidade de a porção esterno costal inferior faltar, 

sendo possível ser observada também separadamente do resto do músculo ou 

dividida, às vezes, em dois ou três fascículos. Já a inserção na goteira bicipital 

pode ser feita por vários fascículos supranumerários bem definidos. A ausência 

parcial ou total deste músculo pode acontecer quando acompanhada, 

geralmente, por deformidades torácicas(107), o que ocorre na Síndrome de 

Poland, anomalia congênita rara que apresenta risco menor de 1% de 

recorrência na mesma família(108). 
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1.2.3. VASCULARIZAÇÃO 

Inicialmente, Ariyan realizou um estudo anatômico em cadáveres frescos 

no qual determinou que o suprimento vascular principal do RMPM era derivado 

da artéria toracoacromial (ou artéria acromiotorácica) e que a vascularização 

adicional ao músculo derivava das artéria torácica superior e torácica lateral. A 

vascularização deste músculo provém principalmente do ramo peitoral da 

artéria toracoacromial ou acromiotorácica. Esta artéria, apesar de 

popularmente ser descrita como ramo da artéria subclávia nos trabalhos de 

Ariyan(109, 110), origina-se, verdadeiramente, na segunda porção da artéria 

axilar e, por conseguinte, um pouco abaixo da borda inferior da clavícula(111) 

como demostrado na Figura 1.  

 

 
Figura 1. Dissecção anatômica (A) e arteriografia (B) da cintura escapular, 
demonstrando a emergência da artéria toracoacromial (ATA) – reproduzidas 
com permissão. Representação anatômica do pedículo vascular e 
posicionamento do retalho miocutâneo de peitoral maior (C). 
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O ramo peitoral da artéria toracoacromial, como demostrado, origina-se 

da artéria axilar e é considerado o pedículo arterial principal do RMPM, 

perfundindo prioritariamente o fascículo esternocostal do músculo peitoral 

maior. Já os pedículos secundários são: artéria torácica lateral, torácica 

superior e torácica interna. A artéria torácica lateral do músculo, ramo direto da 

artéria axilar, é responsável pela vascularização do fascículo lateral, enquanto 

o fascículo clavicular é vascularizado pela artéria torácica superior, originada 

da artéria axilar. A artéria interna é ramo da artéria subclávia, essa apresenta 

trajeto descendente paraesternal e extrapleural, no interior da parede anterior 

do tórax e dá origem aos ramos intercostais que acompanham a borda inferior 

das costelas. Os ramos intercostais do 1º, 2° e 3º espaços intercostais dão 

origem a ramos perfurantes em posição paraesternal que irrigam a pele desta 

região do tórax, assim como a porção superior do músculo peitoral maior, 

acima do nível da 4ª costela. Estes ramos perfurantes musculares apresentam 

anastomose verdadeira com o ramo peitoral da artéria toracoacromial, 

particularmente o originado no 3º ramo perfurante intercostal, dando origem a 

um rico território vascular. Ao nível do 4°, 5° e 6° espaços intercostais há outro 

território vascular composto por vários ramos perfurantes da artéria torácica 

interna e de seus ramos intercostais que se anastomosam entre si(3, 112-118). 

Segundo a classificação vascular de Mathes e Nahai(119), esse retalho 

apresenta classificação tipo V, ou seja, possui um pedículo dominante e 

pedículos vasculares secundários. A drenagem venosa do músculo peitoral 

maior faz-se por meio de veias comitantes que acompanham as respectivas 

artérias. 
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1.2.4. INERVAÇÃO 

A inervação motora deste músculo é constituída pelos nervos peitoral 

lateral (maior) e medial (menor) que se originam respectivamente de C5 a C7 e 

de C8 a T1; no plexo braquial, sendo que o segmento clavicular recebe 

exclusivamente ramos do nervo peitoral lateral, o segmento esternocostal de 

ambos os nervos e o segmento abdominal ou segmento esterno costal inferior 

do nervo peitoral medial(120, 121). A ressecção de ramos do nervo peitoral 

assegura atrofia do músculo e reduz o volume sobre a clavícula após a rotação 

do RMPM, proporcionando uma discreta assimetria em relação à clavícula 

contralateral. 

 

1.2.5. FUNÇÃO 

Tem como ações principais no braço a rotação medial, adução potente, 

elevação e abdução juntamente com o ombro. Como função secundária, este 

músculo, tem ações de elevar as costelas superiores, lançar e empurrar o 

braço.  

 

1.2.6. CONFECÇÃO DO RETALHO (TÉCNICA CIRÚRGICA) 

Inicialmente descreveu-se um retalho miocutâneo completo, ou seja, não 

ilhado, que acompanhava o curso do pedículo vascular da região clavicular até 

a porção esternocostal do músculo peitoral maior. Este retalho, em algumas 

situações, necessitava de um segundo tempo cirúrgico para secção do 

pedículo. Posteriormente, passou-se a confeccionar um retalho miocutâneo 

ilhado, que foi a forma que ficou popularizada e é utilizada até hoje. Algumas 

modificações na técnica original foram descritas com o intuito de adaptar o 
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retalho a defeitos específicos ou a fim de aumentar seu arco de rotação e 

minimizar a morbidade da área doadora. No nosso meio, destaca-se a 

publicação de Azevedo(122) que, além de propor a passagem do retalho por 

um túnel subclavicular, preservava a porção clavicular do músculo peitoral 

maior, o que permitia uma melhor função do braço ipsolateral nos movimentos 

contra resistência para frente e para baixo. O retalho pode apresentar muitas 

variações da técnica como: retalho com duas ilhas cutâneas(123, 124), retalho 

com ilha cutânea paraesternal sobre o 3º espaço intercostal(125), retalho 

miofascial(123), retalho osteomiocutâneo com inclusão de segmento de 

costela(126) e rotação infraclavicular. Essa última é uma técnica que visa 

proporcionar ganho no comprimento do pedículo e, por conseguinte, ganho no 

alcance do retalho, sendo que algumas publicações relatam segurança e um 

benefício cosmético(127). 

Resumidamente a confecção do retalho inicia-se a partir da demarcação 

do tamanho da ilha de pele deve ser um pouco maior que a dimensão do 

defeito, já que pode ocorrer retração da porção cutânea após a elevação do 

retalho. A ilha de pele é demarcada na porção esternocostal do músculo, entre 

a aréola e o esterno, com limite inferior na borda superior da sétima costela. 

Incisa-se a ilha de pele com lâmina fria e a seguir, com eletrocautério até a 

fáscia do músculo peitoral maior. A seguir, fixa-se a fáscia à pele com o 

objetivo de não lesar os vasos perfurantes durante a mobilização do retalho. A 

elevação do retalho dá-se no plano inferior do músculo peitoral maior que é 

desinserido do gradeado costal, incisando-se também suas porções lateral e 

medial. Entre o quarto e o sexto espaços intercostais são identificados vários 

vasos perfurantes provenientes dos ramos intercostais da artéria torácica 
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interna, que são cauterizados junto ao gradeado costal. A partir desse ponto, a 

pele do retalho passa a ser perfundida por anastomoses intramusculares, 

localizadas ao nível da 4ª costela, entre o ramo peitoral da artéria 

toracoacromial e os vasos perfurantes intercostais. Identifica-se então o 

pedículo principal do retalho, na face inferior no músculo peitoral maior, assim 

como os pedículos acessórios são igualmente identificados à medida que a 

dissecção prossegue superiormente. Pode-se realizar a incisão auxiliar da pele 

da parede anterior do tórax da borda superior da linha de pele até o ponto 

médio da clavícula para melhorar a exposição do músculo. Uma alternativa a 

essa abordagem é estender a incisão auxiliar lateralmente até a linha axilar 

anterior ou a confecção de túnel subcutâneo até o plano clavicular, o que 

preserva a integridade do retalho deltopeitoral. Uma vez exposto o músculo 

peitoral maior e identificado os pedículos vasculares, procede-se à secção sob 

visão direta das porções medial e lateral de músculo que não contém os vasos 

do pedículo. Prossegue-se à elevação do retalho até o ponto médio clavicular 

com adelgaçamento do pedículo até próximo de sua origem nos vasos axilares. 

Identifica-se em posição inferior ao pedículo o nervo peitoral lateral que deve 

ser seccionado para aumentar o arco de rotação. Deve-se ficar atento para não 

ocorrer tração ou torções que possam comprometer a irrigação arterial ou a 

drenagem venosa do retalho. A área doadora pode ser fechada primariamente 

através de descolamento dos retalhos cutâneos e avanço dos mesmos.  

§ 

Finalmente, após a descrição anatômica do RMPM, fica evidente que é 

possível criar uma ilha de pele com área satisfatória para reconstrução de 

grandes defeitos baseada apenas no fascículo esternocostal do músculo 
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peitoral maior e em seu pedículo vascular principal como ramo peitoral da 

artéria toracoacromial. A literatura é muito rica sobe esse tema, com diversos 

estudos que descrevem esta caracterização anatômica e valorizam o retalho 

nas reconstruções cervicofaciais por sua versatilidade e capacidade de reparo 

de defeitos complexos(128-131).  

No entanto, notam-se poucas indicações para as reconstruções mais 

craniais da face (fronte, órbita e pavilhão auricular)(132-135) provavelmente em 

função da dúvida dos cirurgiões em relação ao alcance ou não ao sítio do 

defeito. Alguns autores constataram que havia diferenças na origem do tronco 

vascular deste retalho em relação ao lado do paciente, sendo mais lateral à 

esquerda e mais medial à direita(136, 137).  

Os defeitos craniofaciais e do terço médio e superior da face, após 

extensas ressecções tumorais, constituem uma das situações mais extremas 

para o cirurgião reparador que atua na área da cirurgia reconstrutora(138). Isso 

de deve à complexidade anatômica das estruturas envolvidas, pela 

configuração tridimensional do defeito resultante e pelo grande impacto 

funcional e estético que acarretam ao paciente. O maxilar é a estrutura de 

suporte central da face com grande importância funcional e estética. Possui 

uma configuração tridimensional em forma de um hexágono, fornece 

sustentação às estruturas do cone orbitário, separa a cavidade oral e nasal, 

forma a base para dentição, além de contribuir na conformação e simetria 

facial. A reconstrução desse segmento da face, por exemplo, torna-se 

imperiosa e apresenta graus variados de complexidade dependendo da 

extensão da ressecção. Existem atualmente algumas opções de tratamento 

dos defeitos craniofaciais e do terço médio da face que podem variar desde a 
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utilização de materiais protéticos, retalhos locais, retalhos livres ou uma 

combinação destes(139). A utilização de retalhos livres constitui a primeira 

escolha dos serviços que contam com esta técnica de reconstrução.  

No entanto, como exposto anteriormente, a utilização da técnica 

microcirúrgica ainda não é realidade em muitos serviços que tratam do câncer 

de cabeça e pescoço, particularmente em nosso meio. Assim, o RMPM poderia 

ser utilizado também para este tipo de reconstrução? A dúvida que paira sobre 

sua indicação para reparar este tipo de defeito, reside, como já pontuado 

anteriormente, no seu alcance para as regiões mais altas da face. Mesmo em 

defeitos intraorais que acometam o palato duro, pode haver dúvida sobre o 

alcance do retalho em determinado caso.  

Levando-se em consideração os diversos biotipos existentes na 

poupulação humana, pode-se questionar se o alcance dos retalhos 

miocutâneos do peitoral maior para diversos sítios anatômicos cervicofaciais é 

constante, invariável ou se sofre influência de fatores individuais 

antropométricos. Pode ser questionado ainda se a rotação infraclavicular traz 

benefícios em relação com alcance, uma vez que é notório que a passagem do 

retalho por sob a clavícula não é tecnicamente fácil; manobras como a 

elevação do ombro para aumentar o espaço subclavicular e utilização de algum 

produto lubrificante no retalho, como vaselina líquida estéril, para facilitar sua 

passagem, podem ser necessários. Ou seja, é possível que para um 

determinado indivíduo, o RMPM seria aplicável a um defeito específico, e em 

outro indivíduo este retalho não seria uma boa opção para o mesmo defeito? 

Não foram encontrados na literatura consultada, trabalhos que abordam esta 

questão, nem tão pouco estudos que explorem a determinação do 
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comprimento do pedículo do RMPM a fim de tentar predizer seu alcance. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Os objetivos do estudo são: 

 

• Determinar se a rotação infraclavicular proporciona ganho 

significativo no alcance do retalho miocutâneo de peitoral maior para 

os diversos sítios da região cervicofacial em comparação à rotação 

supraclavicular. 

 

• Determinar se o comprimento do pedículo vascular e o alcance do 

retalho miocutâneo de peitoral maior para os diversos sítios da região 

cervicofacial é influenciado pelo lado de dissecção e por fatores 

antropométricos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. DELINEAMENTO 

 

Estudo anatômico do tipo transversal. 

 

3.2. CASUÍSTICAS 

 

3.2.1. CADÁVERES 

Foram dissecados 50 retalhos (25 do lado direito e 25 do lado esquerdo) 

em 25 cadáveres adultos (maiores de 21 anos) do sexo masculino com menos 

de 24 horas de óbito não formolizados e que não sofreram trauma ou 

manipulação da região cervicotorácica, fornecidos pelo Serviço de Verificação 

de Óbitos da Universidade de São Paulo (SVO-USP), segundo ofício número 

041/2009 (Apêndice A). A não inclusão de cadáveres femininos ocorreu para 

melhor padronização do estudo, uma vez que a mama pode prejudicar a 

determinação exata do posicionamento da ilha de pele. 

O intuito de se utilizar cadáveres inicialmente na presente tese foi de 

servir de base para a condução de um estudo clínico posterior. Dessa forma, é 

imperativo que se avalie a segurança do procedimento antes de indicá-lo para 

pacientes. Por exemplo, não seria eticamente possível testar a via de rotação, 

pois a dissecção da clavícula e a extensa manipulação do retalho poderiam 
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acarretar em comorbidades para o paciente e perda do retalho. Da mesma 

forma, não se deveria conduzir um estudo em pacientes sem que se soubesse 

previamente que ao menos algum dado antropométrico tivesse o potencial de 

predizer o alcance do retalho ou o comprimento do pedículo. Os resultados do 

estudo em cadáveres serviram também como subsídio para o cálculo amostral 

do estudo clínico, realizado a seguir. 

 

3.2.2. PACIENTES 

O modelo de cálculo amostral utilizado foi de teste de hipótese para uma 

proporção. Utilizou-se a porcentagem de alcance do retalho à órbita por via 

supraclavicular no estudo em cadáveres (40%) como referência e estipulou-se 

como 15% a real proporção na população. Adotou-se poder de teste de 75% e 

significância estatística de 5%, sendo calculada amostra de 13 pacientes do 

sexo masculino para procedimento cirúrgico e reconstrução com retalho 

miocutâneo de peitoral maior. Foi decidido então incluir 15 pacientes para uma 

eventual perda de 15%. Todos os pacientes foram operados em um dos 

Serviços da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de 

Medicina do ABC (Hospital de Ensino Padre Anchieta ou Hospital Estadual 

Mário Covas). 

 

3.3. ÉTICA 

 

Este trabalho foi autorizado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC, sob o protocolo número 087/2009 

(Apêndice B) e no Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
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Universidade de São Paulo, sob o protocolo 067/2010 (Apêndice C). Todos os 

pacientes inclusos concordaram em participar do estudo e assinaram o devido 

termo de consentimento livre e esclarecido. (Apêndice D). 

 

3.4. POSICIONAMENTO E COLETA DE DADOS 

 

Os inclusos na pesquisa foram colocados em decúbito dorsal horizontal 

com a cabeça em posição neutra e os braços paralelos ao corpo. Foram 

anotados os seguintes dados dos cadáveres e dos pacientes (Anexo A e B 

respectivamente): 

− Dados demográficos: raça (brancos e não brancos) e idade; 

− Dados antropométricos: altura, peso, índice de massa corpórea (IMC) 

distância mastoide-fúrcula esterno costal (DMF), distância 

acromiotrocantérica (DAT), distância biacromial (DBA) e comprimento 

do esterno (CE), para caracterização tipológica. Foi também obtido o 

valor da razão entre a DMF e o CE, entre a DMF e a DAT e entre a 

DMF e a DBA, conforme demonstrado na Figura 2. A determinação 

destas razões objetivou estabelecer relações entre o comprimento do 

pescoço e as dimensões torácicas dos indivíduos. 

− Lado de dissecção: direito e esquerdo; 

− Via de rotação: supra e/ou infraclavicular. 

Os parâmetros antropométricos, como distância mastoide-fúrcula 

esterno costal, distância acromiotrocantérica, distância biacromial e 

comprimento do esterno foram mensurados após fixados os pontos anatômicos 

com agulha estéril e descartável de 0,3 x 40,0 milímetros (mm) e passada a fita 
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métrica de um extremo ao outro em linha reta. 

 

 
Figura 2. Parâmetros antropométricos a serem aferidos. 
 

3.5. TÉCNICA DE DISSECÇÃO 

 

Para cada procedimento foi demarcada uma ilha de pele retangular 

padronizada em 8 cm x 6 cm, tendo seu limite lateral em uma linha paralela ao 

plano sagital, que se inicia na borda inferior do músculo peitoral maior na altura 

do 6º espaço intercostal, junto à borda superior da 7ª costela, e que se estende 

superiormente em 8 cm, tangenciando a borda medial do mamilo ipsilateral. O 

limite inferior da ilha de pele foi obtido através de uma linha com 6 cm de 

extensão perpendicular à primeira, traçada sobre o 6º espaço intercostal, junto 

à borda superior da 7ª costela. Os limites mediais e superiores foram traçados 
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nos planos sagital e axial paralelos aos outros dois lados do retângulo e com as 

mesmas medidas (Figura 3). Optou-se por este posicionamento da ilha de pele 

pelo fato de se incluir um segundo território vascular do retalho, ou território 

vascular caudal, que se localiza entre o 4°, 5° e 6° espaços intercostais. O 

músculo peitoral maior dessa região tem sua irrigação prioritariamente baseada 

em várias artérias perfurantes originadas nos ramos intercostais da artéria 

torácica interna. Esses vasos perfurantes localizam-se nos espaços intercostais 

entre o esterno e a projeção do mamilo sobre as costelas. No 4° espaço 

intercostal, junto à borda medial do mamilo, Rikimaru et al.(140). identificaram 

um vaso perfurante mais calibroso, clinicamente importante para a perfusão do 

retalho, e relativamente constante. Esses dois territórios vasculares 

comunicam-se entre si através de um sistema de vasos colabados (choke 

vessels) localizado no nível da 4ª cartilagem costal. Quando o músculo peitoral 

maior é elevado, no sentido caudal-cranial, e as artérias perfurantes 

intercostais têm seu fluxo interrompido, reduz-se o gradiente de pressão entre 

os territórios vasculares cranial e caudal. Isso possibilita que esse sistema se 

dilate, comunicando os dois territórios, e tornando o músculo peitoral um 

retalho axial baseado no ramo peitoral da artéria toracoacromial com uma 

vascularização estável e muito confiável para a ilha de pele do retalho. A 

dimensão da ilha de pele do retalho do presente estudo baseou-se no trabalho 

de Daniel et al.(141) que estudou as dimensões da língua através da 

ressonância nuclear magnética. Estes autores identificaram nos pacientes do 

sexo masculino um comprimento médio da língua de 7,5 ± 0,5 cm e largura de 

até 5,1 cm. Tomando-se por base estas medidas e considerando que a língua 

constitui um dos sítios mais prevalentes do câncer de cabeça e pescoço(142), 
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um retalho miocutâneo com ilha de pele de 8x6 cm reconstruiria o defeito 

resultante de uma glossectomia total, assim como outros defeitos menores. 

 

 
Figura 3. Vascularização arterial do músculo peitoral maior. Em destaque a ilha 
de pele do retalho miocutâneo que será pediculado no ramo peitoral da artéria 
toracoacromial. À direita (ilustração), correspondência do esquema da ilha de 
pele no cadáver (fotografia). 

 

Os retalhos foram compostos por esta ilha de pele, tecido celular 

subcutâneo e músculo peitoral maior tendo sua fáscia profunda como último 

plano do retalho. Estes foram elevados até a clavícula de forma habitual e 

como padronizados na literatura(143) sem torção ou estiramento do pedículo 

(Figuras 4-9). Foram baseados apenas no ramo peitoral da artéria 

toracoacromial, desprezando-se as artérias torácicas laterais e superiores 

(Figuras 10-12). Nesse momento, foi utilizada fita métrica maleável graduada 

em centímetros de acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas(144, 

145) e anotado o comprimento do pedículo vascular, considerado do ponto 

médio da clavícula em sua borda inferior até o ponto médio da borda superior 

da ilha de pele (Figura 13). Nos pacientes foi usado fita métrica maleável 
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esterilizada do mesmo modelo que a utilizada nos cadáveres. Anotou-se 

também, nos cadáveres e nos pacientes, a posição da emergência do ramo 

peitoral da artéria toracoacromial em relação à linha médio clavicular, 

classificando os pedículos em três tipos: tipo A – quando a emergência do 

pedículo do RMPM dá-se mais que dois centímetros medialmente à linha 

médio clavicular; tipo B – quando dista em até dois centímetros, medial ou 

lateralmente à linha médio clavicular; tipo C – quando dista mais que dois 

centímetros lateralmente à linha médio clavicular. Esta classificação está 

ilustrada na Figura 14. 

 

 
Figura 4. Início da dissecção do retalho composto por pele, tecido celular 
subcutâneo e o músculo peitoral maior; a ilha de pele é fixada ao plano 
muscular com pontos para que o retalho seja transposto em sua totalidade. 

 



                                                                                           MATERIAIS E MÉTODOS 

 

37 

 
Figura 5. Limite inferior da dissecção: a fáscia profunda do músculo peitoral 
maior. 
 

 
Figura 6. Secção medial do retalho. 
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Figura 7. Secção lateral do retalho e início de sua rotação. 
 

 
Figura 8. Extensão superior da incisão do ponto médio da porção superior da 
ilha de pele ao ponto médio clavicular, isolando-se o músculo peitoral maior. 
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Figura 9. Dissecção romba entre a fáscia profunda do músculo peitoral maior 
superiormente e o gradil costal inferiormente. 
 

 
Figura 10. Identificação do pedículo vascular, baseado no ramo peitoral da 
artéria toracoacromial (seta). 
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Figura 11. Com o pedículo identificado realiza-se a secção medial do músculo 
peitoral maior até a borda inferior da clavícula. 
 

 
Figura 12. Após a secção medial realiza-se a secção lateral do músculo 
peitoral maior até a borda inferior da clavícula, atentando-se para manter o 
pedículo vascular íntegro.  
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Figura 13. Rotação supraclavicular do retalho e a mensuração do seu 
pedículo: do ponto médio clavicular em sua borda inferior até o nível do ponto 
médio da borda superior da ilha de pele. 
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Figura 14. Tipos de emergência do ramo peitoral da artéria toracoacromial. 
Tipo A: quando medial além de 2 cm da linha medioclavicular. Tipo B: quando 
distante medial ou lateralmente da linha mediocalvicular em até 2 cm. Tipo C: 
quando lateral além de 2 cm da linha medioclavicular. Legenda: ATA – artéria 
toracoacromial; RP – ramo peitoral da artéria toracoacromial(146). 

 

Realizou-se então a rotação do retalho por via supraclavicular para a 

região cervicofacial, sem torção ou tração do pedículo vascular, e analisou-se o 

alcance do centro do retalho (determinado pelo cruzamento das duas medianas 

dos ângulos retos da ilha retangular de pele de acordo com a ilustração da 

Figura 3) para a órbita, conduto auditivo externo, ângulo da mandíbula, mento e 

proeminência laríngea da cartilagem tireoide(147). O alcance para estes sítios 

da anatomia de superfície cervicofacial no cadáver visa determinar a 

possibilidade de reconstrução para as seguintes situações clínicas, mantendo a 

integridade do pedículo, sem torção ou tensão: órbita – defeitos resultantes de 
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maxilectomias ampliadas com exenteração; conduto auditivo externo – defeitos 

da região parotídea e orelha; ângulo da mandíbula – defeitos da área 

retromolar e orofaringe; mento – defeitos da língua e do soalho; proeminência 

laríngea da cartilagem tireoide – defeitos da hipofaringe (Figura 15)(148). Após 

este passo, o retalho foi transposto por via infraclavicular, somente nos 

cadáveres, e os mesmos alcances foram testados, para avaliar se tal manobra 

determina ganho efetivo no alcance do retalho. Foi mensurado novamente o 

comprimento do pedículo, após rotação infraclavicular. 
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Figura 15. Rotação supraclavicular do RMPM e seu alcance à região 
cervicofacial no cadáver (coluna da esquerda) e as respectivas 
correspondências in vivo (coluna central): A e A1 – proeminência laríngea da 
cartilagem tireoide; B e B1 – mento; C e C1 – ângulo da mandíbula; D e D1 – 
conduto auditivo externo; E e E1 – tentativa de alcance à órbita. Coluna da 
direita: situações clínicas demonstrando a reconstrução de defeitos 
correspondentes aos sítios anatômicos citados: F – hipofaringe; G – língua oral; 
H – área retromolar e orofaringe; I – região parotídea; J – região cervicofacial 
alta e órbita. Observação: os casos clínicos ilustrados nas colunas central e da 
direita não fizeram parte deste protocolo e foram fotografados apenas para 
demonstrar a correspondência dos sítios de anatomia de superfície testados no 
trabalho e os defeitos correspondentes a esses sítios. 
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Ao término da dissecção o retalho foi ressuturado à área doadora no 

cadáver e nos pacientes foi reestabelecida os passos cirúrgicos subsequentes, 

ou seja, o retalho foi transposto e suturado no defeito cirúrgico e procedeu-se 

ao fechamento da área doadora. No caso dos cadáveres todas as incisões e 

suturas foram realizadas em regiões topográficas que preservaram a aparência 

externa dos cadáveres (Figura 16), seguindo as normas do SVO-USP. No 

ensaio clínico, ou seja, nos pacientes, não houve qualquer manobra que 

alterasse a conduta terapêutica ou que colocasse em risco a integridade dos 

mesmos. Ainda nos pacientes, após a elevação de um retalho quadrangular de 

8x6cm foram feitas, quando necessário, correções no formato desta ilha de 

pele através de desipidermizações para adaptá-la ao defeito. 

 

 
Figura 16. Aspecto final da dissecção após a sutura da ilha de pele à área 
doadora. 
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3.6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE 

ESTATÍSTICA 

 

 Comparou-se o comprimento do pedículo e o alcance do retalho para os 

diversos sítios da região cervicofacial com os dados antropométricos, 

previamente descritos e com o lado de dissecção de todos os casos estudados. 

Como citado anteriormente, confrontou-se o alcance do retalho para estes 

sítios, entre as vias de rotação supraclavicular e infraclavicular somente para 

os cadáveres. 

Os valores obtidos pelo estudo de cada variável quantitativa foram 

organizados e descritos através da média e do desvio padrão, e para as 

qualitatitvas utilizou-se frequências absolutas e relativas. As variáveis 

categóricas lado de dissecção e alcance do retalho apresentavam as seguintes 

possibilidades: lado de dissecção (direito e esquerdo); alcance do retalho para 

uma determinada região (sim ou não). 

Na análise estatística foi utilizado o programa SPSS® versão 17.0 

(SPSS® Inc; Ilinois, USA). As distribuições foram definidas como paramétricas 

ou não paramétricas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para a comparação 

entre as médias de duas populações amostrais, foi utilizado o teste “t” de 

Student e nas comparações da frequência de um fenômeno entre grupos de 

variáveis qualitativas o teste do qui-quadrado. Para a verificação da existência 

de correlação entre duas variáveis quantitativas, foram empregados os testes 

de correlação de Pearson e Spearman na avaliação de variáveis paramétricas 

e não paramétricas, respectivamente. Na análise multivariada, foi utilizado o 

modelo de regressão linear para confecção de equação de predição de risco. 
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Considerou-se em todas as análises o risco menor a 5% de cometer o erro α 

ou tipo I (p< 0,05). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISE DO CADÁVER 

 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DADOS DESCRITIVOS 

Como anteriormente descrito, o estudo foi composto por 25 cadáveres 

adultos do sexo masculino, que tiveram os RMPM dissecados bilateralmente e 

transpostos para a região cervicofacial. Os dados descritivos dos cadáveres 

inclusos no estudo, suas mensurações demográficas e antropométricas, assim 

como o comprimento do pedículo vascular, sua posição em relação à linha 

medioclavicular e o alcance do retalho para os diversos sítios cervicofaciais 

encontram-se na Tabela 1. A Tabela completa com todos os dados coletados 

encontra-se no Anexo C. 
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Tabela 1. Dados descritivos dos cadáveres.  

* Média ± Desvio-padrão (mínimo-máximo) 
** Posição em relação ao tipo A, B e C 
*** Números absolutos (porcentagem) 
 

 

CARACTERÍSTICA RESULTADO 
Idade (anos)* 66,28 ± 9,58 (48-87) 
Etnia**  
  Brancos 36 (72%) 
  Não-brancos 14 (28%) 
Peso (kg)* 72,80 ± 9,83 (50-93) 
Altura (m)* 1,75 ± 0,07 (1,64-1,90) 
IMC (kg/m2)* 23,83 ± 3,04 (15,43-29,41) 
DMF (cm)* 18,67 ± 1,47 (16,0-22,0) 
CE (cm)* 20,52 ± 1,76 (16,0-24,0) 
DAT (cm)* 59,43 ± 4,32 (47,0-72,0) 
DBA (cm)* 32,20 ± 2,32 (28,0-37,0) 
DMF/CE* 0,91 ± 0,09 (0,75-1,19) 
DMF/DAT* 0,32 ± 0,02 (0,26-0,37) 
DMF/DBA* 0,58 ± 0,06 (0,47-0,73) 
  
Comprimento do pedículo (cm)*  
  Supraclavicular 17,67 ± 2,24 (12,0-22,0) 
  Infraclavicular 18,28 ± 2,24 (13,0-22,0) 
  
Posição do Pedículo**  
  Lado direito B: 25(100%) 
  Lado esquerdo B: 23(92%); C: 2(8%) 
  
Alcance do retalho por via***  
  
Supraclavicular  
  Órbita 20   (40%) 
  Conduto auditivo externo 50 (100%) 
  Ângulo da mandíbula 50 (100%) 
  Mento 50 (100%) 
  Proeminência laríngea da cartilagem tireoide 50 (100%) 
  
Infraclavicular  
  Órbita 22   (44%) 
  Conduto auditivo externo 50 (100%) 
  Ângulo da mandíbula 50 (100%) 
  Mento 50 (100%) 
  Proeminência laríngea da cartilagem tireoide 50 (100%) 
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4.1.2. ALCANCE DO RETALHO 

Quanto ao alcance, foi realizada a análise somente referente à órbita, 

uma vez que em todos os casos analisados os demais alcances testados foram 

atingidos (cartilagem tireoide, mento, ângulo da mandíbula e conduto auditivo 

externo) em ambas as rotações. Na análise univariada, foi observado que 

houve diferença estatisticamente significativo para o alcance do retalho à órbita 

por rotação supraclavicular em indivíduos com maior distância 

acromiotrocantérica – DAT (p= 0,008 – teste “t” de Student), maior distância 

biacromial – DBA (p= 0,024 – teste “t” de Student) e menor valor da razão entre 

a distância mastoide-fúrcula esternal pela distância acromiotrocantérica – 

DMF/DAT (p= 0,005 – teste “t” de Student). Também se observou que os 

cadáveres cujos retalhos alcançaram a órbita, apresentavam peso 

estatisticamente superior (p=0,036 – teste “t” de Student). As demais 

comparações relativas ao alcance do retalho com dados antropométricos não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Os resultados 

completos encontram-se detalhados nas Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2. Análise do alcance do retalho à órbita por rotação supraclavicular em 
relação ao lado de dissecção nos cadáveres. 

ALCANCE À ÓRBITA* CARACTERÍSTICA SIM NÃO SIGNIFICÂNCIA 

QUALITATIVA■    
  Lado da dissecção    
    Direito 10 15 
    Esquerdo 10 15 p=1,000 

LEGENDA: 
■ teste de qui-quadrado 
* Números absolutos (variáveis qualitativas); média ± desvio-padrão 
(variáveis quantitativas) 
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Tabela 3. Análise do alcance do retalho à órbita por rotação supraclavicular em 
relação às variáveis antropométricas nos cadáveres. 

ALCANCE À ÓRBITA* CARACTERÍSTICA SIM NÃO SIGNIFICÂNCIA 

QUANTITATIVAS□    
  Peso (kg) 76,35 ± 9,57 70,43 ± 9,43 p=0,036** 
  Altura (m) 1,76 ± 0,08 1,74 ± 0,06 p=0,311 
  IMC (kg/m2) 24,62 ± 2,71 23,29 ± 3,17 p=0,132 
  DMF (cm) 18,55 ± 1,39 18,75 ± 1,53 p=0,642 
  CE (cm) 20,7 ± 1,49 20,4 ± 1,94 p=0,561 
  DAT (cm) 61,37 ± 4,38 58,13 ± 3,82 p=0,008** 
  DBA (cm) 33,10 ± 2,22 31,6 ± 2,22 p=0,024** 
  DMF/CE 0,89 ± 0,08 0,92 ± 0,1 p=0,341 
  DMF/DAT 0,30 ± 0,02 0,32 ± 0,02 p=0,005** 
  DMF/DBA 0,56 ± 0,05 0,59 ± 0,06 p=0,053 

LEGENDA: 
□ teste de “t” de Student 
* Números absolutos (variáveis qualitativas); média ± desvio-padrão 
(variáveis quantitativas) 
** p: nível de significância estatística menor a 0,05 

 

A rotação do retalho por via infraclavicular não interferiu no alcance à 

órbita pela análise univariada (p=0,839 – teste de qui-quadrado). Estudando-se 

cada caso individualmente, quando se realizou a rotação infraclavicular, 

observou-se ganho de alcance para a região orbitária em dois casos, o que 

representou aproximadamente 9% (2/22 casos) dos retalhos que alcançaram a 

órbita e 4% de toda a casuística. Em uma das dissecções, no entanto,  

observou-se insucesso do alcance do retalho à órbita por rotação 

infraclavicular, sendo que no mesmo caso a rotação supraclavicular 

proporcionava um alcance adequado (Tabela 4). A demonstração de que a 

rotação infraclavicular não proporciona ganho no alcance do RMPM à região 

cervico-facial dos cadáveres, direcionou a não testar esta via de rotação do 

RMPM no estudo clínico, descrito a seguir 
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Tabela 4. Análise do alcance do retalho à órbita em relação à via de rotação. 
ALCANCE À ÓRBITA** 

CASOS ROTAÇÃO 
SUPRA-

CLAVICULAR 

ROTAÇÃO 
INFRA-

CLAVICULAR 

SIGNIFICÂNCIA  
E TESTE 

UTILIZADO 

Caso 4D Sim Sim 
Caso 4E Sim Sim 
Caso 6D Sim Sim 
Caso 6E Sim Não 
Caso 7D Sim Sim 
Caso 7E Sim Sim 
Caso 8D Sim Sim 
Caso 12D Sim Sim 
Caso 12E Sim Sim 
Caso 13E Sim Sim 
Caso 16D Sim Sim 
Caso 16E Sim Sim 
Caso 18D Sim Sim 
Caso 18E Sim Sim 
Caso 19D Sim Sim 
Caso 19E Sim Sim 
Caso 20D Sim Sim 
Caso 20E Sim Sim 
Caso 22D Sim Sim 
Caso 22E Sim Sim 
Caso 23D Não Sim 
Caso 23E Não Sim 
TOTAL*** 20/22 (90,90%) 21/22 (95,45%) 

p=0,839 
(qui-quadrado) 

* Caso (lado de dissecção) 
** Incluídos os casos em que houve alcance à órbita por pelo menos uma 
das vias de rotação 
*** Números absolutos e (porcentagens) 

 

4.1.3. COMPRIMENTO DO PEDÍCULO VASCULAR 

 O comprimento do pedículo vascular do retalho variou de 12 cm a 22 

cm, com média de 17,67 ± 2,24 cm para rotação supraclavicular (Figura 17). Já 

na rotação infraclavicular, para o comprimento do pedículo vascular foi 

encontrada uma média de 18,28 cm com desvio padrão de ± 2,24 cm (mínimo 

de 13 cm e máximo de 22 cm), ou seja, houve ganho de 0,61 cm na média do 

comprimento do pedículo quando comparada a média da rotação 
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supraclavicular. Houve também diferença estatística com correlação positiva 

entre as duas medidas (r= 0,765; p<0,0001 – teste de correlação de Pearson) 

porém, como demonstrado anteriormente, embora haja aumento no 

comprimento do pedículo na passagem infraclavicular, não há ganho no 

alcance do retalho em relação a rotação supraclavicular. 

 

 
Figura 17. Dispersão dos valores individuais do comprimento do pedículo (em 
centímetros) nos cadáveres por rotação supraclavicular. 
 

Na análise univariada, houve correlação positiva e estatisticamente 

significativo entre o comprimento do pedículo por rotação supraclavicular e a 

distância biacromial – DBA (r= 0,311; p= 0,028 – correlação de Pearson); 

correlação negativa e também significativo com a razão entre a distância 

mastoide-fúrcula esternal pela distância biacromial – DMF/DBA (r= -0,362; p= 

0,010 – correlação de Pearson) e com a razão entre a distância mastoide-

fúrcula esternal pela distância acromiotrocantérica – DMF/DAT (r= -0,403; p= 

0,004 – correlação de Pearson). As demais comparações e correlações 

relativas ao comprimento do pedículo não apresentaram diferenças 



                                                                                                            RESULTADOS 

 

55 

estatisticamente significativas. Os resultados completos encontram-se 

detalhados nas Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5. Análise do comprimento do pedículo por rotação supraclavicular em 
relação às variáveis antropométricas e em relação ao lado de dissecção nos 
cadáveres. 

CARACTERÍSTICA COMPRIMENTO 
DO PEDÍCULO* 

 
SIGNIFICÂNCIA 

 
COMPARAÇÃO■   
  Lado da dissecção   
    Direito 17,72 ± 2,35 
    Esquerdo 17,62 ± 2,16 p=0,876 

LEGENDA: 
■ teste “t”de Student 
* Média ± Desvio-padrão para as comparações  

 

Tabela 6. Análise do comprimento do pedículo vascular por rotação 
supraclavicular.em relação às variáveis antropométricas nos cadáveres. 

CARACTERÍSTICA COMPRIMENTO 
DO PEDÍCULO* 

 
SIGNIFICÂNCIA 

 
CORRELAÇÕES□   
  Peso (kg) r=-0,114 p=0,431 
  Altura (m) r= 0,103 p=0,478 
  IMC (kg/m2) r=-0,169 p=0,241 
  DMF (cm) r=-0,232 p=0,105 
  CE (cm) r=-0,162 p=0,260 
  DAT (cm) r= 0,152 p=0,292 
  DBA (cm) r= 0,311    p=0,028 ** 
  DMF/CE r=-0,033 p=0,820 
  DMF/DAT r=-0,362    p=0,010 ** 
  DMF/DBA r=-0,403    p=0,004 ** 

LEGENDA: 
□ teste de correlação de Pearson  
* Média ± Desvio-padrão para as comparações e coeficiente de 
correlação de Person (“r”) para as correlações 
** p: nível de significância estatística menor a 0,05 

 

Uma vez comprovada a presença de fatores antropométricos associados 

ao comprimento do pedículo vascular do RMPM nos cadáveres, obteve-se 
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base para a realização do estudo clínico, cujos resultados serão apresentados 

a seguir. 

 

4.2. ANÁLISE NOS PACIENTES 

 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DADOS DESCRITIVOS 

Como anteriormente descrito, o estudo foi composto por 15 pacientes 

adultos do sexo masculino, que tiveram os RMPM dissecados e transpostos 

para a região cervicofacial apenas por rotação supraclavicular durante 

procedimento cirúrgico. O cálculo desta amostra baseou-se no resultado de 

alcance à órbita do estudo em cadáver e está exposto no Anexo D. Em 8 

pacientes o retalho foi confeccionado do lado direito e no restante dos casos do 

lado esquerdo. Os dados descritivos dos pacientes incluídos no estudo, suas 

mensurações demográficas e antropométricas, o comprimento do pedículo 

vascular, sua posição segundo a classificação tipológica proposta (tipos A, B e 

C) e o alcance do retalho para os diversos sítios cervicofaciais encontram-se 

na Tabela 7. A Tabela completa com todos os dados coletados encontram-se 

no Anexo E. 
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Tabela 7. Dados descritivos do estudo clínico. 

* Média ± Desvio-padrão (mínimo-máximo) 
** Posição em relação ao tipo A, B e C 
*** Números absolutos (porcentagem) 

 

4.2.2. ALCANCE DO RETALHO 

Quanto ao alcance, foi realizada a análise somente referente à órbita, 

uma vez que em todos os casos analisados os demais alcances testados foram 

atingidos (cartilagem tireoide, mento, ângulo da mandíbula e conduto auditivo 

externo). Não foi avaliada a rotação infraclavicular uma vez que já havia 

evidência no estudo em cadáveres que esta via de rotação não contribui 

quanto ao ganho em relação ao alcance do RMPM para os sítios cervicofaciais 

CARACTERÍSTICA RESULTADO 
Idade (anos)* 60,67 ± 9,49 (48-81) 
Etnia**  
  Brancos 6(40%) 
  Não-brancos 9(60%) 
Peso (kg)* 62,73 ± 15,18 (40-91) 
Altura (m)* 1,70 ± 0,05 (1,60-1,80) 
IMC (kg/m2)* 21,40 ± 4,42 (14,20-28,07) 
DMF (cm)* 18,23 ± 1,09 (16,00-20,00) 
CE (cm)* 18,23 ± 1,09 (16,00-20,00) 
DAT (cm)* 57,16 ± 3,65 (46,00-61,00) 
DBA (cm)* 33,53 ± 2,78 (29,00-38,00) 
DMF/CE* 0,84 ± 0,09 (0,73-0,95) 
DMF/DAT* 0,31 ± 0,01 (0,28-0,35) 
DMF/DBA* 0,54 ± 0,04 (0,47-0,62) 
  
Comprimento do pedículo (cm)* 16,03 ± 1,35 (13,50-18,00) 
  
Posição do Pedículo**  
  Lado direito B: 8(100%) 
  Lado esquerdo B: 7(100%) 
  
Alcance do retalho por via supraclavicular***  
  Órbita 2 (13,30%) 
  Conduto auditivo externo 15 (100%) 
  Ângulo da mandíbula 15 (100%) 
  Mento 15 (100%) 
  Proeminência laríngea da cartilagem tireoide 15 (100%) 
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a serem reconstruídos.  

Dos 15 pacientes inclusos no estudo clínico, somente em dois casos 

houve alcance à órbita (13,3%). Dessa forma, optou-se por não realizar a 

análise estatística, uma vez que a pequena quantidade de desfechos tornaria o 

poder estatístico dos testes muito baixo. 

 

4.2.3. COMPRIMENTO DO PEDÍCULO VASCULAR 

O comprimento do pedículo vascular do retalho em vivos variou de 13,5 

cm a 18 cm, com média de 16,03 ± 1,35 cm (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Dispersão dos valores individuais do comprimento do pedículo (em 
centímetros) no estudo clínico. 

 

Na análise univariada houve correlação positiva e estatisticamente 

significativo entre o comprimento do pedículo e o comprimento do esterno - CE 

(r= 0,722; p= 0,002 – correlação de Sperman) e correlação negativa e também 

significativo com a razão entre a distância mastoide-fúrcula esternal pelo 

comprimento do esterno – DMF/CE (r= -0,587; p= 0,021 – correlação de 
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Sperman). As demais comparações e correlações relativas ao comprimento do 

pedículo não apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Os 

resultados completos encontram-se detalhados na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Análise do comprimento do pedículo vascular em relação às 
variáveis antropométricas no estudo clínico. 

CARACTERÍSTICA COMPRIMENTO 
DO PEDÍCULO* 

 
SIGNIFICÂNCIA 

 
Idade      r= 0,136 p=0,630 
Peso (kg) r= 0,368 p=0,177 
Altura (m) r= 0,514 p=0,050 
IMC (kg/m2) r= 0,295 p=0,286 
DMF (cm) r= 0,057 p=0,839 
CE (cm) r= 0,722 p=0,002** 
DAT (cm) r= 0,271 p=0,329 
DBA (cm) r= 0,438 p=0,103  
DMF/CE r=-0,587 p=0,021** 
DMF/DAT r=-0,142 p=0,612  
DMF/DBA r=-0,474 p=0,074  

LEGENDA: 
* coeficiente de correlação de Sperman (“r”) 
** p: nível de significância estatística menor a 0,05 

 

Com os resultados obtidos na análise estatística univariada, as variáveis 

com p<0,20 foram submetidas à análise multivariada por modelo de regressão 

linear, visando estabelecer a equação de predição do comprimento do pedículo 

vascular. As variáveis inclusas foram: peso, altura, CE, DBA, DMF/CE e 

DMF/DBA. Desta forma, identificou-se como única variável capaz de 

determinar o comprimento do pedículo vascular do RMPM o comprimento do 

esterno (p=0,004 – regressão linear). 

Com base nestes dados de regressão, foi então estabelecida uma 

equação capaz de determinar o comprimento do pedículo vascular do RMPM 

(COMP) baseada no comprimento do esterno, como demonstrada a seguir: 
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COMP = 2,54 + 0,64 X CE 

 

Por este modelo, quanto maior o valor do CE, maior será o comprimento 

do pedículo vascular. 
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5. DISCUSSÃO 

 

As ferramentas que os cirurgiões de cabeça e pescoço possuem na área 

reconstrutora são constantemente aprimoradas, tanto em relação às novas 

técnicas quanto ao aperfeiçoamento das já utilizadas. Muitas vezes, estudos 

anatômicos inicialmente respondem certas dúvidas sobre a aplicabilidade 

destes avanços tecnológicos, que podem então ser transpostas para a prática 

clínica. Este motivo nos incentivou a realizar este trabalho, já que na literatura 

pesquisada não havia até o momento estudo anatômico em cadáveres ou 

clínico que tentasse relacionar de maneira objetiva o comprimento do RMPM e 

seu alcance para a região cervicofacial com as características individuais 

antropométricas, lado de dissecção e via de rotação. 

Atualmente, a incidência dos cânceres de cabeça e pescoço tem 

aumentado juntamente com a necessidade constante do aperfeiçoamento das 

técnicas de reconstrução visando à preservação das funções, efeito cosmético 

e principalmente a cura. Nas últimas décadas, diversos tipos de reconstrução 

foram empregados, como enxertos livres, próteses, retalhos locais, pediculados 

e livres microcirúrgicos(149-151), como comentado longamente durante a 

Introdução. Entretanto, talvez nenhuma destas outras técnicas tenha tamanha 

importância e versatilidade como o retalho miocutâneo de peitoral maior, 

descrito inicialmente por Stephan Ariyan há mais de trinta anos e pauta de 

muitas discussões e estudos anatômicos, frequentemente mencionado como 

cavalo de batalha da cirurgia reconstrutora em cabeça e pescoço (110). 
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Tal técnica apresenta diversas qualidades: proporciona espessura 

adequada, cobertura de pele suficiente, pedículo vascular confiável, bom arco 

de rotação, resistência à infecção cirúrgica, boa cobertura para os vasos 

cervicais com obliteração do espaço morto, técnica simples, fechamento 

primário da área doadora na parede torácica e capacidade de reconstruir a 

maioria dos defeitos cervicofaciais em um único tempo cirúrgico(152, 153). 

Além destas vantagens, apresenta também taxas de complicação baixas 

mesmo quando realizado após radioterapia e permite que doses altas de 

radiação ionizante adjuvante possam ser empregadas na área de ressecção 

tumoral, sem grandes complicações adicionais(100, 154). Pode ser usado 

ainda como opção terapêutica no tratamento de complicações pós-operatórias, 

como fístulas ou necrose tecidual ou em doentes idosos e com comorbidades 

como vasculopatia, diabetes, hipertensão ou cardiopatias, nos quais há 

limitação clínica para o emprego dos retalhos livres. Ao longo dos anos, provou 

ser um retalho confiável inclusive nos casos mais difíceis(155, 156). 

Apesar da superioridade estética e funcional das reconstruções 

microcirúrgicas em relação aos retalhos pediculados, o RMPM apresenta 

também bons resultados e segundo alguns autores, menor custo cirúrgico e 

hospitalar, obtendo uma reabilitação aceitável com poucas taxas de perda e 

fácil acompanhamento clínico e pós-operatório, sendo considerado mais 

simples quanto ao manejo quando comparado aos retalhos 

microcirúrgicos(157). Por outro lado, há autores que defendem que não há 

diferença nos diversos aspectos sócio-psico-econômicos nos dois tipos de 

reconstrução(18), e outros que reconhecem a melhor aplicabilidade de ambos 

os retalhos nas diferentes indicações de reconstrução(158). 
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Apesar da versatilidade do RMPM descrita inicialmente e comprovada 

pela prática clínica nas diversas áreas reconstruídas como hipofaringe(159), 

cavidade oral, orofaringe(160) e região parotídea(161, 162), poucos trabalhos 

descrevem o RMPM para reconstrução de defeitos mais craniais da face como 

a órbita(7), provavelmente pela dúvida do cirurgião na possibilidade do alcance 

do retalho para a região do defeito. Em situações que envolvem defeitos 

complexos do andar superior da boca, incluindo o palato duro e por vezes a 

pele da região da maxila, pode se também ter dúvida quanto ao alcance do 

RMPM. Ariyan em um de seus trabalhos iniciais, descreve o retalho por ele 

desenvolvido para as diversas regiões, inclusive para a órbita(110). Dentre os 

retalhos mais usados para esse tipo de reconstrução, destaca-se o retalho 

frontal de McGregor, inicialmente descrito em 1963, que oferece uma grande 

quantidade de pele, pedículo vascular constante e bom arco de rotação(39, 

163). Hoje, sua indicação é considerada uma exceção, pelo seu prejuízo 

estético em comparação ao proporcionado pelos retalhos microcirúrgicos(164). 

O primeiro dado anatômico importante e comprovado durante o presente 

estudo foi a confirmação da vascularização principal do retalho pelo ramo 

peitoral da artéria toracoacromial, isolada claramente em todos os casos sem 

dificuldade. Conforme demonstrado em diversos trabalhos prévios, sua área de 

suprimento vascular é de 13x20 cm entre a terceira e quarta costelas, até 24 

cm da linha medioclavicular(114, 165, 166). Na análise individual, encontraram-

se dois casos nos cadáveres nos quais havia uma lateralização da saída do 

pedículo em relação à artéria axilar, somente no lado esquerdo de dissecção. 

Este achado é corroborado pelo estudo de Nakajima et al.(136) que 
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identificaram diferenças anatômicas na origem do pedículo arterial entre os 

lados direito e esquerdo, sendo esta mais lateral à esquerda e mais medial à 

direita. Park et al.(137), em outro estudo anatômico sobre a anatomia vascular 

do retalho de peitoral maior, classificaram a origem do ramo peitoral da artéria 

toracoacromial em três grupos: tipo I – a origem do ramo peitoral ocorre 

diretamente no tronco da artéria toracoacromial (78,6% dos casos, sendo 29 

casos à direita e 26 à esquerda); tipo II – a origem do ramo peitoral ocorre do 

pedículo medial da artéria toracoacromial (15,7% dos casos, sendo quatro 

casos à direita e sete à esquerda); tipo III - a origem do ramo peitoral ocorre do 

pedículo lateral da artéria toracoacromial (5,7% dos casos, sendo um caso à 

direita e três à esquerda). Nesse mesmo trabalho, observou-se que a artéria 

toracoacromial se originou em todos os casos da artéria axilar, e que seu ponto 

de origem estava cerca de 2 a 3 cm inferiormente à clavícula. Em relação à 

clavícula, a origem da artéria toracoacromial, no lado direito, apresentava-se 

em 100% dos casos lateralmente à linha medioclavicular, enquanto que à 

esquerda, em 86% dos casos se localizava medialmente a esta. Este estudo 

mostra portanto uma variação clara entre os lados direito e esquerdo na origem 

do pedículo vascular do RMPM, tomando-se por base a linha medioclavicular. 

A existência destas variações anatômicas citadas anteriormente justificam o 

achado, em dois de nossos casos, de um pedículo mais lateral localizado do 

lado esquerdo. Em um desses casos de pedículo mais lateral, o RMPM 

alcançou a órbita apenas por rotação supraclavicular.  

A perda do alcance à órbita por rotação infraclavicular que ocorreu neste 

caso específico, é explicada pelo fato de que a rotação pela passagem 

infraclavicular se dá somente pelo ponto médio clavicular. Uma vez que na 
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mesma altura da saída deste pedículo mais lateral está o processo coracoide 

da escápula que impede a passagem do retalho, ocorre então uma perda do 

comprimento útil do pedículo para poder ser efetivada sua rotação pelo ponto 

médio clavicular. Nesta mesma situação, a rotação supraclavicular pode ser 

efetivada lateralmente ao ponto médio clavicular, não resultando em redução 

no comprimento útil do pedículo do RMPM (Figura 19)(148). No outro caso em 

que foi observado um pedículo mais lateral, não houve alcance à órbita pelas 

duas rotações, mas durante a passagem do retalho por sob a clavícula 

observou-se também uma redução no comprimento útil do pedículo vascular. 

 

 
Figura 19. Demonstração da perda de alcance na rotação infraclavicular do 
RMPM nos indivíduos com a artéria toracoacromial em posição lateral. 
Representação esquemática (A); rotação supraclavicular (B) e infraclavicular 
(C) no cadáver. 

 

Como exposto na Seção Materiais e Métodos, classificamos a origem do 

pedículo principal do retalho em três tipos: tipo A – quando a emergência do 

pedículo se dá mais que dois centímetros medialmente à linha medioclavicular; 

tipo B - quando a emergência do pedículo se dá em até dois centímetros 
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medialmente ou lateralmente à linha medioclavicular; tipo C - quando a 

emergência do pedículo se dá mais que dois centímetros lateralmente à linha 

medioclavicular. A Figura 14 ilustra esta classificação.  

Dessa maneira, encontraramos que do lado direito (25 retalhos 

dissecados), todos os pedículos eram do tipo B e que à esquerda (25 retalhos 

dissecados) foram observados 23 pedículos do tipo B (92%) e dois pedículos 

do tipo C (8%). Não foram identificados pedículos do tipo A nos cadáveres. Já 

nos pacientes, todos os pedículos vasculares eram do tipo B. Podemos afirmar 

que, nos pedículos com emergência maior que 2 cm lateralmente à linha 

medioclavicular (tipo C), há nítida redução do alcance do retalho por rotação 

infraclavicular quando comparada à rotação supraclavicular pois, como exposto 

anteriormente, o pedículo deverá descrever um trajeto inicialmente em direção 

ao ponto médio da clavícula para depois ser transposto por baixo da mesma, o 

que proporciona uma perda do seu comprimento útil (146). Assim, esses dados 

anatômicos demonstram que há diferenças na posição do pedículo entre os 

lados direito e esquerdo. Uma possível explicação para essa diferença reside 

no fato de que a artéria subclávia (a qual se continua como artéria axilar) 

origina-se diretamente do arco aórtico à esquerda e à direita origina-se mais 

lateralmente da artéria inominada (tronco arterial braquiocefálico). Se 

analisarmos esquemas anatômicos (Figura 20), observa-se que, em relação à 

linha mediana, a origem da artéria subclávia esquerda dá-se mais lateralmente 

quando comparada a origem da artéria subclávia direita, o que pode explicar a 

ocorrência do pedículo vascular do RMPM mais lateralizado em alguns casos 

do lado esquerdo, tanto na nossa casuística como na de outros autores aqui 

citados.  
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Figura 20. Representação anatômica da origem mais lateralizada (B) em 
relação à linha mediana da artéria subclávia esquerda, quando comparada à 
origem da artéria subclávia direita (A) – adaptado com permissão. 

 

Na cirurgia reparadora em cabeça e pescoço, deve-se ter em mente 

que, muitas vezes, a busca pela melhor opção para a reconstrução deve ser 

aquela com menor grau de complexidade, menor tempo cirúrgico, e que tenha 

como finalidade a correção do defeito de maneira definitiva. Desta forma, 

justifica-se a opção da maioria dos cirurgiões em usar o retalho de peitoral 

maior por rotação supraclavicular e a importância de se estabelecer parâmetros 

simples que possam ser transpostos à prática clínica, garantindo uma maior 

aplicabilidade na rotina cirúrgica tal como visa este trabalho. 

Em relação à via de rotação, os dados da literatura consultada são 

conflitantes no que diz respeito a qual seria a via de passagem mais segura e 
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benéfica. Segundo trabalho realizado por Kerawala et al.(167), apesar de não 

ter sido encontrada diferença estatisticamente significativo entre as 

complicações dos retalhos transpostos por sobre e sob a clavícula, a casuística 

destes autores é pequena e na análise individual de cada caso, nota-se um 

aumento de quase 50% das complicações nos casos de passagem 

infraclavicular, tais como perda parcial ou total e infecção. Vartanian et al.(68), 

em amostras populacionais diferentes de passagem supra e infraclavicular, 

observaram maiores complicações individuais nos casos de rotação 

supraclavicular. No presente estudo, apesar da não ter sido observada 

ocorrência de lesão vascular na passagem infraclavicular em nenhum dos 

retalhos confeccionados nos cadáveres, a rotação sob a clavícula não trouxe 

benefícios estatisticamente significativos em relação ao alcance do mesmo 

para a órbita, sendo que para as demais regiões o alcance é facilmente obtido 

da maneira tradicional.  

Em relação ao comprimento de pedículo vascular, encontrou-se neste 

estudo um comprimento médio de 17,67 ± 2,24cm e de 16,03 ± 1,35cm nos 

pacientes, ambos por rotação supraclavicular, sendo a medida realizada do 

ponto médio clavicular à borda superior da ilha de pele, conforme 

padronização. Este comprimento proporcionou um arco de rotação adequado 

para reconstruir os diversos sítios anatômicos estudados, que correspondem à 

maior parte dos defeitos a serem reconstruídos. Em 100% dos casos, o retalho 

seria capaz de reconstruir o defeito gerado pelo tratamento cirúrgico de 

tumores de cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, região parotídea e pele da 

região cervical, sem colocar em risco o pedículo ou aumentar o tempo cirúrgico 

com a passagem infraclavicular. Apesar de diversos trabalhos existentes sobre 
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este retalho, não se encontrou referência na literatura consultada em relação 

ao estudo do comprimento do pedículo do RMPM. Após a evidência no estudo 

em cadáveres de que existe associação entre o comprimento do pedículo 

vascular e fatores antropométricos individuais, realizou-se a análise destas 

relações nos 15 pacientes incluídos no estudo, sendo possível concluir que o 

comprimento do esterno é o único fator determinante do comprimento do 

pedículo vascular do RMPM. A equação COMP = 2,54 + 0,64 X CE, obtida por 

regressão linear, permite determinar no pré-operatório, de maneira aproximada 

e com margem de erro pequena, o comprimento do pedículo do RMPM com 

ilha de pele de dimensões e posicionamento idênticos ao do presente estudo. 

Apesar do comprimento do pedículo não ter influído no alcance do RMPM 

neste estudo, a determinação prévia do comprimento do pedículo vascular 

pode proporcionar um planejamento mais adequado para a reconstrução em 

situações clínicas específicas. Neste trabalho, por exemplo, estudamos o 

alcance do centro da ilha de pele a um ponto fixo da anatomia de superfície. 

Em determinadas situações da prática clínica talvez seja mais importante 

determinar se a extremidade distal da ilha de pele possa alcançar a 

extremidade distal do defeito. Assim, com a determinação prévia do 

comprimento do pedículo de um retalho quadrangular de 8 cm x 6 cm com seu 

limite inferior na borda superior da 7ª costela, será teoricamente possível um 

planejamento adequado das dimensões, forma e posicionamento da ilha 

cutânea do RMPM que se pretende utilizar em uma circunstância particular, a 

fim de garantir maior chance de um adequado alcance do retalho ao defeito e, 

consequentemente, sucesso no propósito da reconstrução. Como exposto por 

Tincani et al.(93), é possível a extensão da ilha de pele ao nível do músculo 
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reto abdominal para aumentar o alcance do retalho para as regiões mais 

craniais da face. Nestas situações, o conhecimento prévio do comprimento do 

pedículo vascular do RMPM padronizado no presente estudo, pode auxiliar na 

determinação da extensão necessária desta área cutânea com vascularização 

ao acaso (randômica), reduzindo os riscos de necrose distal do retalho. 

Em relação ao alcance do RMPM, demonstrou-se que este retalho 

apresenta alcance constante para a maioria das topografias da cabeça e 

pescoço, com exceção para a órbita que foi alcançada em 40% dos casos nos 

cadáveres e apenas 13% dos pacientes, o que demonstra que o RMPM não 

deve ser considerado como primeira opção para a reconstrução desta 

topografia. No entanto, como discorrido anteriormente, a partir do tamanho do 

defeito a ser reconstruído, com o conhecimento prévio do comprimento do 

pedículo e o tamanho da ilha de pele a ser utilizada, pode-se teoricamente 

programar a reconstrução de regiões vizinhas à órbita, como a pele da 

bochecha, por exemplo. 

Assim, este estudo proporcionou novos dados que podem ser úteis para a 

prática clínica. Os resultados obtidos sugerem que através da análise 

antropométrica do paciente pode ser possível predizer o comprimento do 

pedículo do RMPM e indiretamente seu alcance, sobretudo para os defeitos 

mais craniais. Além disso, foi possível determinar de maneira objetiva que a 

rotação infraclavicular não traz benefícios no alcance do RMPM para a região 

da cabeça e pescoço, havendo inclusive redução deste alcance em algumas 

situações, estando seu uso, portanto, não justificado. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir do exposto conclui-se que: 

 

• A rotação infraclavicular do retalho miocutâneo de peitoral maior não 

acrescenta ganho no alcance do retalho em relação à região 

cervicofacial em comparação à rotação supraclavicular; 

 

• O comprimento do pedículo vascular e o alcance do retalho 

miocutâneo peitoral maior não são influenciados pelo lado de 

dissecção e a única variável antropométrica que é capaz de estimar o 

comprimento do pedículo é o comprimento do esterno. 
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7.1. ANEXO A: Protocolo Estudo Serviço de Verificação de 

Óbito. 

 
PROTOCOLO RETALHO PEITORAL MAIOR 8 cm X 6 cm 

 
Nº.:  SVO.: _____   LADO: _____ 
RAÇA:______ IDADE:_____ PESO: ______ ALTURA: ______ DMF:_____ 
CE: _____ 
DAT: _____ 
DBA: _____ 
DMF/CE: _____ 
DMF/DAT : _____ 
DMF/DBA : _____  
1. Identificação do pedículo:  
   ( )SIM( )NÃO  
2. Comprimento do pedículo:  
   a) Rotação supraclavicular: ________ b) Rotação infraclavicular:_________  
3. Lesão do pedículo na rotação infraclavicular:  
   ( )SIM( )NÃO  
4. Alcance do centro do retalho:  
   a) Fúrcula da cartilagem tireoide  
      a.1.) Rotação supraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO  
      a.2.) Rotação infraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO 
   b) Mento  
      b.1.) Rotação supraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO  
      b.2.) Rotação infraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO 
   c) Ângulo da mandíbula  
      c.1.) Rotação supraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO  
      c.2.) Rotação infraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO 
   d) Conduto auditivo externo  
      d.1.) Rotação supraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO  
      d.2.) Rotação infraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO 
   e) Órbita  
      e.1.) Rotação supraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO  
      e.2.) Rotação infraclavicular: ( ) SIM ( ) NÃO 
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7.2. ANEXO B: Protocolo Estudo Clínico (Pacientes) 

 
PROTOCOLO RETALHO PEITORAL MAIOR 8 cm X 6 cm – VIVOS 

 
Nº.: _____ LADO: _____ 
RAÇA:______ IDADE:_____ 
PESO: ______ ALTURA: ______ 
DMF:_____ 
CE: _____ 
DAT: _____ 
DBA: _____ 
DMF/CE: _____ 
DMF/DAT : _____ 
DMF/DBA : _____ 
1. Identificação do pedículo: 
   ( ) SIM ( ) NÃO 
2. Comprimento do pedículo: 
   a) Rotação supraclavicular: ________ 
3. Alcance do centro do retalho: 
   a) Fúrcula da cartilagem tireoide 
      ( ) SIM ( ) NÃO 
   b) Mento 
      ( ) SIM ( ) NÃO 
   c) Ângulo da mandíbula 
      ( ) SIM ( ) NÃO 
   d) Conduto auditivo externo 
      ( ) SIM ( ) NÃO 
   e) Órbita 
      ( ) SIM ( ) NÃO 
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7.3. ANEXO C: Dados dos cadáveres 
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7.4. ANEXO D: Cálculo amostral do estudo clínico 
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7.5. ANEXO E: Dados do estudo clínico 
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cri ́tica. Rev Bras Cir Cabeça e Pescoço. 2009;38(2):103-7. 

73. Yang GC, B.; Gao, Y. . Forearm free skin flap transplantation. Nat Med J 

China. 1981;61:139-44. 

74. McGregor IA. Fasciocutaneous flaps in intraoral reconstruction. Clin Plast 

Surg. 1985;12(3):453-61. 

75. Song YG, Chen GZ, Song YL. The free thigh flap: a new free flap concept 

based on the septocutaneous artery. Br J Plast Surg. 1984;37(2):149-59. 

76. Zhou G, Zhang QX, Chen GY. The earlier clinic experience of the 

reverse-flow anterolateral thigh island flap. Br J Plast Surg. 2005;58(2):160-4. 

77. Luo S, Raffoul W, Luo J, Luo L, Gao J, Chen L, et al. Anterolateral thigh 

flap: A review of 168 cases. Microsurgery. 1999;19(5):232-8. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

89 

78. Drever JM. Total breast reconstruction with either of two abdominal flaps. 

Plast Reconstr Surg. 1977;59(2):185-90. 

79. Drever JM. The epigastric island flap. Plast Reconstr Surg. 

1977;59(3):343-6. 

80. Hartrampf CR, Jr., Black PW, Beegle PH, Jr. Breast reconstruction 

following mastectomy. J Med Assoc Ga. 1987;76(5):328-34. 

81. Itoh Y, Arai K. The deep inferior epigastric artery free skin flap: anatomic 

study and clinical application. Plast Reconstr Surg. 1993;91(5):853-63; 

discussion 64. 

82. Akinci M, Ay S, Kamiloglu S, Ercetin O. Lateral arm free flaps in the 

defects of the upper extremity--a review of 72 cases. Hand Surg. 2005;10(2-

3):177-85. 

83. Hara I, Gellrich NC, Duker J, Schon R, Nilius M, Fakler O, et al. 

Evaluation of swallowing function after intraoral soft tissue reconstruction with 

microvascular free flaps. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003;32(6):593-9. 

84. Hidalgo DA, Pusic AL. Free-flap mandibular reconstruction: a 10-year 

follow-up study. Plast Reconstr Surg. 2002;110(2):438-49; discussion 50-1. 

85. Reece GP, Bengtson BP, Schusterman MA. Reconstruction of the 

pharynx and cervical esophagus using free jejunal transfer. Clin Plast Surg. 

1994;21(1):125-36. 

86. Seidenberg B, Rosenak SS, Hurwitt ES, Som ML. Immediate 

reconstruction of the cervical esophagus by a revascularized isolated jejunal 

segment. Ann Surg. 1959;149(2):162-71. 

87. Fisher SR, Cameron R, Hoyt DJ, Cole TB, Seigler HF, Meyers WC. Free 

jejunal interposition graft for reconstruction of the esophagus. Head Neck. 

1990;12(2):126-30. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

90 

88. Disa JJ, Pusic AL, Hidalgo DH, Cordeiro PG. Simplifying microvascular 

head and neck reconstruction: a rational approach to donor site selection. Ann 

Plast Surg. 2001;47(4):385-9. 

89. Aki FEB, J.M.; Pinto, F.R.; Durazzo, M.D.; Cunha, A. S.; Filho, G.B.S.; 

Ferraz, A.R. Emprego do retalho microcirúrgico antebraquial na reconstrução 

em cabeça e pescoço: experiência de 11 casos. Rev Assoc Med Bras. 

2000;46(2). 

90. Ariyan S. The pectoralis major myocutaneous flap. A versatile flap for 

reconstruction in the head and neck. Plast Reconstr Surg. 1979;63(1):73-81. 

91. Mouthuy B, Schoofs M, Calteux N, Remacle M, Hamoir M, Van den 

Eeckhout J, et al. Myocutaneous flaps of the pectoralis major. Anatomy, technic 

and clinical applications. Acta chirurgica Belgica. 1984;84(5):283-92. 

92. Yinde LAB, Rapaport A, Fava S, Andrade Sobrinho J, Denardin OVP, 

Carvalho MB. Limitações da viabilidade do retalho miocutâneo de músculo 

grande peitoral em cabeça e pescoço: estudo de 72 casos. Rev Col Bras Cir. 

1999;26(2):73-7. 

93. Tincani AJ, Martins AS, Barreto G, Steck JH, Brandalise NA. Retalho 

miocutâneo pediculado com peitoral maior para reconstrução em cabeça e 

pescoço. Rev Col Bras Cir. 1993;20(3):118-23. 

94. Pickrell KL, Baker HM, Collins JP. Reconstructive surgery of the chest 

wall. Surg Gynecol Obstet. 1947;84(4):465-76. 

95. McCraw JB, Dibbell DG, Carraway JH. Clinical definition of independent 

myocutaneous vascular territories. Plast Reconstr Surg. 1977;60(3):341-52. 

96. McCraw JB, Dibbell DG. Experimental definition of independent 

myocutaneous vascular territories. Plast Reconstr Surg. 1977;60(2):212-20. 

97. Brown RG, Fleming WH, Jurkiewicz MJ. An island flap of the pectoralis 

major muscle. Br J Plast Surg. 1977;30(2):161-5. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

91 

98. Sisson GA, Bytell DE, Becker SP. Mediastinal dissection--1976: 

indications and newer techniques. Laryngoscope. 1977;87(5 Pt 1):751-9. 

99. Manktelow RT, McKee NH, Vettese T. An anatomical study of the 

pectoralis major muscle as related to functioning free muscle transplantation. 

Plast Reconstr Surg. 1980;65(5):610-5. 

100. Pinto FR, Malena CR, Vanni CM, Capelli Fde A, Matos LL, Kanda JL. 

Pectoralis major myocutaneous flaps for head and neck reconstruction: factors 

influencing occurrences of complications and the final outcome. Sao Paulo Med 

J. 2010;128(6):336-41. 

101. Arnold PG, Pairolero PC. Use of pectoralis major muscle flaps to repair 

defects of anterior chest wall. Plast Reconstr Surg. 1979;63(2):205-13. 

102. Woods JE, Arnold PG, Masson JK, Irons GB, Payne WS. Management of 

radiation necrosis and advanced cancer of the chest wall in patients with breast 

malignancy. Plast Reconstr Surg. 1979;63(2):235-41. 

103. Chaffai MA, Mansat M. Anatomic basis for the construction of a 

musculotendinous flap derived from the pectoralis major muscle. Surg Radiol 

Anat. 1988;10(4):273-82. 

104. Bloch RJA, J.M.; Chem, R.C.; Azevedo, J.F. Atlas anatomo clínico dos 

retalhos musculares e miocutâneos. São Paulo1984. 

105. Viterbo FP, J.C. Retalho miocutâneo de peitoral maior, estudo 

anatômico. Rev Bras Cir. 1985;75(4):229-36. 

106. Testut LL, A. Tratado de anatomia humana. Barcelona1983. 

107. Depaulis J, Colomb O. A case of congenital absence of the major 

pectoralis muscle. Ann Chir Plast. 1977;22(3):241-4. 

108. Fokin AA, Robicsek F. Poland's syndrome revisited. Ann Thorac Surg. 

2002;74(6):2218-25. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

92 

109. Ariyan S, Sasaki CT, Spencer D. Radical en bloc resection of the 

temporal bone. Am J Surg. 1981;142(4):443-7. 

110. Ariyan S. Further experiences with the pectoralis major myocutaneous 

flap for the immediate repair of defects from excisions of head and neck 

cancers. Plast Reconstr Surg. 1979;64(5):605-12. 

111. Urken MLB, H.F.; . Pectoralis major. In: Urken MLC, M.L.; Sillivan, M.J.; 

Biller, H.F., editor. Atlas of regional and free flaps for head and neck 

reconstruction. 1st ed. ed. New York: Raven Press; 1995. p. 3-28. 

112. Yang D, Marshall G, Morris SF. Variability in the vascularity of the 

pectoralis major muscle. J Otolaryngol. 2003;32(1):12-5. 

113. Cunha-Gomes D, Choudhari C, Kavarana NM. Vascular compromise of 

the pectoralis major musculocutaneous flap in head and neck reconstruction. 

Ann Plast Surg. 2003;51(5):450-4. 

114. Pandey SK, Tripathi FM, Shukla VK, Tripathi CB, Sonoo J. Anatomical 

basis for the clinical application of the arterial supply of musculus pectoralis 

major. Acta Anat (Basel). 1991;141(4):302-6. 

115. Friedrich W, Lierse W, Herberhold C. Myocutaneous vascular territory of 

the thoracoacromial artery. A topographical and morphometric study of the 

arterial vascularization of the pectoralis major myocutaneous flap. Acta Anat 

(Basel). 1988;131(4):284-91. 

116. Moloy PJ, Gonzales FE. Vascular anatomy of the pectoralis major 

myocutaneous flap. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1986;112(1):66-9. 

117. Wei WI, Lam KH, Wong J. The true pectoralis major myocutaneous 

island flap: an anatomical study. Br J Plast Surg. 1984;37(4):568-73. 

118. Reid CD, Taylor GI. The vascular territory of the acromiothoracic axis. 

British journal of plastic surgery. 1984;37(2):194-212. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

93 

119. Mathes SJ, Nahai F. Classification of the vascular anatomy of muscles: 

experimental and clinical correlation. Plast Reconstr Surg. 1981;67(2):177-87. 

120. Hoffman GW, Elliott LF. The anatomy of the pectoral nerves and its 

significance to the general and plastic surgeon. Annals of surgery. 

1987;205(5):504-7. 

121. Morain WD, Colen LB, Hutchings JC. The segmental pectoralis major 

muscle flap: a function-preserving procedure. Plast Reconstr Surg. 

1985;75(6):825-30. 

122. de Azevedo JF. Modified pectoralis major myocutaneous flap with partial 

preservation of the muscle: a study of 55 cases. Head Neck Surg. 

1986;8(5):327-31. 

123. Chen XH, Han DM, Huang ZG, Fang JG, Ni X, Zhou WG, et al. 

Application of modified pectoralis major myocutaneous island flap in head and 

neck surgeries. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 

2009;44(1):31-5. 

124. Deo SV, Purkayastha J, Das DK, Kar M, Srinivas G, Asthana S, et al. 

Reconstruction of complex oral defects using bi-paddle pectoralis major flap - 

technical modifications and outcome in 54 cancer patients. Indian J Otolaryngol 

Head Neck Surg. 2003;55(1):5-9. 

125. Simunovic F, Koulaxouzidis G, Stark GB, Torio-Padron N. Infraareolar 

pectoralis major myocutaneous island flap as treatment of first choice for deep 

sternal wound infection. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013;66(2):187-92. 

126. Trignano E, Fallico N, Nitto A, Chen HC. The treatment of composite 

defect of bone and soft tissues with a combined latissimus dorsi and serratus 

anterior and ROB free flap. Microsurgery. 2013. 

127. Kerawala CJ. Complications of head and neck cancer surgery - 

prevention and management. Oral Oncol. 2010;46(6):433-5. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

94 

128. Carvalho AL, Miguel REV, Santos CR, Magrin J, Gonçalves Filho J, 

Kowalski LP. Reconstrução total de faringe: análise de 69 casos. Rev Col Bras 

Cir. 1999;26(2):85-9. 

129. Azevedo JF, Castro Junior FM, Amora Filho MA, Cavalcante PI, Arraes 

RB. Retalho miocutâneo peitoral maior na cirurgia reparadora do câncer da 

cabeça e pescoço. Ceará Med. 1981;3(2):39-42. 

130. Azevedo JF, Moura Filho MB, Farias JW, Trindade JW, Quixada PR, 

Frota MA. Reconstrução imediata em tempo único de esôfago cervical e 

hipofaringe com retalho miocutâneo ilhado peitoral maior modificado. Ceará 

Med. 1982;4(2):70-4. 

131. Adekeye EO, Lavery KM, Nasser NA. The versatility of pectoralis major 

and latissimus dorsi myocutaneous flaps in the reconstruction of cancrum oris 

defects of children and adolescents. J Maxillofac Surg. 1986;14(2):99-102. 

132. Belli E, Cicconetti A. The indications for reconstruction of the oral cavity 

using a pedicled flap of the musculus pectoralis major. Minerva stomatologica. 

1994;43(4):155-65. 

133. Goldstein RD, Komisar A, Silver C, Strauch B. Management of necrotic 

neck wounds with a "sandwich" pectoralis myocutaneous flap. Head & neck 

surgery. 1988;10(4):246-51. 

134. Wilson JS. Recent advances in reconstruction in the head and neck 

region. Annals of the Academy of Medicine, Singapore. 1983;12(2 Suppl):396-

401. 

135. Sisson GA, Goldman ME. Pectoral myocutaneous island flap for 

reconstruction of stomal recurrence. Arch Otolaryngol. 1981;107(7):446-9. 

136. Nakajima K, Ide Y, Abe S, Okada M, Kikuchi A, Ide Y. Anatomical study 

of the pectoral branch of thoracoacromial artery. The Bulletin of Tokyo Dental 

College. 1997;38(3):207-15. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

95 

137. Park HD, Min YS, Kwak HH, Youn KH, Lee EW, Kim HJ. Anatomical 

study concerning the origin and course of the pectoral branch of the 

thoracoacromial trunk for the pectoralis major flap. Surg Radiol Anat. 

2004;26(6):428-32. 

138. Cordeiro PG, Disa JJ. Challenges in midface reconstruction. Semin Surg 

Oncol. 2000;19(3):218-25. 

139. Futran ND, Mendez E. Developments in reconstruction of midface and 

maxilla. Lancet Oncol. 2006;7(3):249-58. 

140. Rikimaru H, Kiyokawa K, Inoue Y, Tai Y. Three-dimensional anatomical 

vascular distribution in the pectoralis major myocutaneous flap. Plast Reconstr 

Surg. 2005;115(5):1342-52; discussion 53-4. 

141. Daniel MM, Lorenzi MC, da Costa Leite C, Lorenzi-Filho G. Pharyngeal 

dimensions in healthy men and women. Clinics (Sao Paulo, Brazil). 

2007;62(1):5-10. 

142. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer 

statistics, 2008. CA: a cancer journal for clinicians. 2008;58(2):71-96. 

143. Lore JM, Jr., Medina JE. An atlas of head and neck surgery. 4 ed. 

Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005. 405-24 p. 

144. NBR A. Trena de fita - Fibra natural ou sintética – Especificação. 

10124:1987 Versão Corrigida:1990 1987. 

145. NBR A. Instrumento de medição e controle — Trena de fita de aço — 

Requisitos. 10123:2012 2012. 

146. de Matos LLV, C. M.; de Matos, M. G.; Kanda, J. L.; Brandão, L. G.; 

Pinto, F. R. O ramo peitoral da artéria tóraco-acromial como pedículo principal 

do retalho miocutâneo de peitoral maior: estudo anatômico em cadáver. Rev 

Bras Cir Cabeça Pescoço. 2010;39(1):71-6. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

96 

147. NBR A. Medidas básicas do corpo humano para o projeto técnico. ISO 

7250-1:2010 2010. 

148. Vanni CM, Pinto FR, de Matos LL, de Matos MG, Kanda JL. The 

subclavicular versus the supraclavicular route for pectoralis major 

myocutaneous flap: a cadaveric anatomic study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 

2010;267(7):1141-6. 

149. Chedid R, Sbalchiero JC, Farias TP, Galvão MSL, Moraes L, Leal PR, et 

al. Reconstrução craniofacial com retalhos microcirúrgicos: análise crítica. Rev 

Bras Cir Cabeça Pescoço. 2009;38(2):103-7. 

150. Miyamoto S, Sakuraba M, Nagamatsu S, Kamizono K, Fujiki M, Hayashi 

R. Combined use of free jejunum and pectoralis major muscle flap with skin 

graft for reconstruction after salvage total pharyngolaryngectomy. Microsurgery. 

2013;33(2):119-24. 

151. You YS, Chung CH, Chang YJ, Kim KH, Jung SW, Rho YS. Analysis of 

120 pectoralis major flaps for head and neck reconstruction. Arch Plast Surg. 

2012;39(5):522-7. 

152. Dedivitis RA, Guimaraes AV. Pectoralis major musculocutaneous flap in 

head and neck cancer reconstruction. World J Surg. 2002;26(1):67-71. 

153. Durazzo MD, Brandão LG. Complicações dos retalhos miocutâneos: 

artigo de revisão. Rev Bras Cir Cabeça Pescoço. 2005;34(1):27-30. 

154. Ribeiro Salles Vanni CM, de Matos LL, Faro Junior MP, Ledo Kanda J, 

Cernea CR, Garcia Brandao L, et al. Enhanced morbidity of pectoralis major 

myocutaneous flap used for salvage after previously failed oncological 

treatment and unsuccessful reconstructive head and neck surgery. 

ScientificWorldJournal. 2012;2012:384179. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

97 

155. Kroll SS, Evans GR, Goldberg D, Wang BG, Reece GP, Miller MJ, et al. 

A comparison of resource costs for head and neck reconstruction with free and 

pectoralis major flaps. Plast Reconstr Surg. 1997;99(5):1282-6. 

156. Castelli ML, Pecorari G, Succo G, Bena A, Andreis M, Sartoris A. 

Pectoralis major myocutaneous flap: analysis of complications in difficult 

patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2001;258(10):542-5. 

157. de Bree R, Reith R, Quak JJ, Uyl-de Groot CA, van Agthoven M, 

Leemans CR. Free radial forearm flap versus pectoralis major myocutaneous 

flap reconstruction of oral and oropharyngeal defects: a cost analysis. Clin 

Otolaryngol. 2007;32(4):275-82. 

158. Porcuna DV, Vintró LV, Vilas ML, Olmo AP, Ayala JM, Agustía MQ. 

Pectoralis major flaps. Evolution of their use in the age of microvascularized 

flaps. Acta otorrinolaringologica espanola. 2008;59(6):263-8. 

159. Dubsky PC, Stift A, Rath T, Kornfehl J. Salvage surgery for recurrent 

carcinoma of the hypopharynx and reconstruction using jejunal free tissue 

transfer and pectoralis major muscle pedicled flap. Arch Otolaryngol Head Neck 

Surg. 2007;133(6):551-5. 

160. Qureshi SS, Ahmed QG, Yadav PS. Successful reconstruction of large 

oropharyngeal defect with pectoralis major myocutaneous flap in a four-year-old 

boy with recurrent fibromatosis. World J Surg Oncol. 2007;5:11. 

161. Resto VA, McKenna MJ, Deschler DG. Pectoralis major flap in composite 

lateral skull base defect reconstruction. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 

2007;133(5):490-4. 

162. Zbar RI, Funk GF, McCulloch TM, Graham SM, Hoffman HT. Pectoralis 

major myofascial flap: a valuable tool in contemporary head and neck 

reconstruction. Head Neck. 1997;19(5):412-8. 



                                                                            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

98 

163. Antunes AA, Antunes AP. Reconstrução da cavidade orbitária 

exenterada: enxerto livre de pele ou retalho têmporofrontal? Rev Cir Traumatol 

Buco-maxilo-fac. 2006;6(1):9-14. 

164. Bianchi B, Ferri A, Ferrari S, Copelli C, Poli T, Sesenna E. Free and 

locoregional flap associations in the reconstruction of extensive head and neck 

defects. International journal of oral and maxillofacial surgery. 2008;37(8):723-9. 

165. Kovacevic P, Ugrenovic S, Kovacevic T. Vascularisation of pectoralis 

maior myocutaneous flap: anatomical study in human fetuses and cadavers. 

Bosnian journal of basic medical sciences / Udruzenje basicnih mediciniskih 

znanosti = Association of Basic Medical Sciences. 2008;8(2):183-7. 

166. Candiani P, Campigliq GL, Quattrone P, Lovaria A. Computerized 

angiographic study of the vascular supply of the pectoralis major muscle. Acta 

Chir Plast. 1991;33(4):185-93. 

167. Kerawala CJ, Sun J, Zhang ZY, Guoyu Z. The pectoralis major 

myocutaneous flap: Is the subclavicular route safe? Head Neck. 

2001;23(10):879-84. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

100 

 

 

9.1. APÊNDICE A: Protocolo Estudo Serviço de Verificação de 

Óbito. 

 

 
 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

101 

 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

102 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

103 

 

 
9.2. APÊNDICE B: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina do ABC 

 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

104 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

105 

 

 
9.3. APÊNDICE C: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

106 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

107 

 

 
9.4. APÊNDICE D: Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

108 

 

 
9.5. APÊNDICE E: Trabalhos publicados na linha de pesquisa 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

109 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

110 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

111 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

112 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

113 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

114 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

115 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

116 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

117 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

118 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

119 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

120 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

121 

 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

122 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

123 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

124 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

125 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

126 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

127 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

128 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

129 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

130 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

131 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

132 

 



                                                                                                                APÊNDICES 

 

133 

 
 
 
 


