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Introdução e objetivo. Alterações na região glútea após 
perda significativa de peso ou cirurgia bariátrica, aparecem 
como flacidez da pele, redução do tecido adiposo e perda de 
massa muscular, provocando uma variedade de queixas dos 
pacientes. Ao contrário dos autores que pré-definem a quan-
tidade de tecido a ser ressecada na região sacral, realizamos 
esse refinamento no final da operação, permitindo a retirada 
de mais pele, corrigindo aspectos assimétricos e moldando o 
sulco glúteo, dependendo da anatomia individual.

Método. Quinze pacientes foram submetidos a lifting glú-
teo. Em 12 usamos um retalho de adiposo para a projeção da 
metade superior da região glútea. Em 3 deles, além do retalho 
adiposo, incluímos uma prótese de silicone através da mesma 
incisão.

Resultados. Entre os 15 pacientes atendidos, notamos as 
seguintes ocorrências: 1 caso de hematoma tratado apenas 
com punção aspirativa; 2 casos de seroma com drenagem es-
pontânea através da ferida cirúrgica; e 2 casos de deiscência 
parcial das suturas com revisão da cicatriz necessária em ape-
nas 1 desses casos.

Conclusão. Em nossa experiência, o ajuste cutâneo da re-
gião sacral, realizado no final de um lifting glúteo, proporcio-
na melhor simetria e posicionamento mais preciso do novo 
sulco glúteo.

.

Background and objective. Alterations in the gluteal re-
gion after significant weight loss or bariatric surgery appear as 
sagging skin, reduced adipose tissue and loss of muscle mass, 
causing a variety of complaints from patients. Unlike the au-
thors who pre-define the amount of tissue to be resected in 
the sacral region, we performed this refinement at the end of 
the operation, allowing the removal of more skin, correcting 
asymmetric aspects and shaping the gluteal sulcus, depending 
on the individual anatomy. 

Methods. Fifteen patients underwent gluteal lifting. In 12 
we used an adipose flap to project the upper half of the gluteal 
region. In 3 of them, in addition to the adipose flap, we includ-
ed a silicone prosthesis through the same incision. 

Results. Among our 15 patients we noticed the following 
occurrences: 1 case of hematoma treated only with aspira-
tion puncture; 2 cases of seroma with spontaneous drainage 
through the surgical wound; and 2 cases of partial dehiscence 
of the sutures, with scar revision required in only 1 of these 
cases. 

Conclusions. In our experience, the skin adjustment of the 
sacral region performed at the end of a gluteal lifting, provides 
better symmetry and more precise positioning of the new glu-
teal groove.
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Fig. 1. Demarcação da area a ser excisada do lifting glúteo. Na região sa-
cral, a retirada do excesso e o ajuste dos retalhos serão feitos ao final da 
cirurgia, determinando melhor posicionamento do sulco glúteo. 

Fig. 3. Tração inferior do retalho sacral para retirada do excesso de tecido, 
corrigindo possível assimetria e definindo a forma e o contorno do sulco 
glúteo.

Fig. 2. Tração súpero-medial do retalho glúteo, causando excesso de teci-
do na região sacral. 

Fig. 4. Pós-operatório imediato com confecção do neo sulco glúteo.

Introdução

As alterações da região glútea após grandes ema-
grecimentos ou cirurgia bariátrica manifestam-se como 
flacidez cutânea, perda do volume adiposo e da massa 
muscular, causando variadas queixas dos pacientes.

O tratamento dessa região depende de quais seg-
mentos foram alterados e a extensão do comprometi-
mento. As opções podem incluir apenas o lifting cutâ-
neo, como descreve Baroudi, o lifting e a utilização de 
retalhos adiposos ou mioadiposos para a reposição de 
forma e volume,e o lifting com inclusão de prótese pela 
mesma via de acesso para projeção e aumento do volu-
me glúteo.(1-9)

A tração dos retalhos no sentido supero-medial causa 
um excesso cutâneo e adiposo na região sacral, necessi-
tando maior retirada de tecido além de ajuste na posição 
e no formato do sulco glúteo. 

Para isso, diferentemente dos autores que deter-
minam previamente a quantidade de tecido a ser ex-

cisada,(1,3,6,9,10) fazemos este ajuste no final da cirurgia, 
possibilitando maior retirada de pele, correção de assi-
metrias e confecção do sulco glúteo conforme a anato-
mia individual.

Material e métodos

Foram submetidos ao lifting glúteo 15 pacientes com 
idade entre 20 e 61 anos, sendo 2 do sexo masculino e 
13 do feminino. Seis pacientes tinham sido submetidos a 
cirurgia bariátrica e 9 se apresentaram após grande ema-
grecimento.

Em 12 pacientes utilizamos retalho adiposo para a 
projeção da metade superior da região glútea. Em 3 in-
divíduos, além do retalho adiposo, incluímos prótese de 
silicone pela mesma incisão. 

Demarcamos a paciente em posição ortostástica 
criando dois segmentos laterais avaliados por pinçamen-
to bidigital que se estendem até a região sacral (Fig.1).

Os segmentos cutâneos são excisados preservando-
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Fig. 5. A, B. Pré e pós-operatório (5 meses) de grande perda ponderal em 
paciente feminina. Lifting com retalho adiposo e implante.

Fig. 8. A, B. Pré e pós-operatório (4 meses) de grande perda ponderal em 
paciente feminina. Lifting com retalho adiposo e implante.

Fig. 6. A, B. Pré e pós-operatório (4 meses) depois de emagrecimento por 
cirurgia bariátrica em paciente feminina. Lifting com retalho adiposo.

Fig. 7. A, B. Pré e pós-operatório (6 meses) depois de emagrecimento por cirurgia bariátrica em paciente feminina. Lifting com retalho adiposo. C. Pós-ope-
ratório 1 año.

-se, na maioria dos casos, o coxim adiposo com o qual 
podemos também confeccionar retalhos para melhor pro-
jeção da porção superior.

Dependendo de nossa avaliação e da preferência da 
paciente, podemos incluir um implante de silicone pela 
borda superior do músculo glúteo.

Após esta etapa tracionamos o retalho inferior (glú-
teo) no sentido súpero-medial, causando excesso de pele 
na região sacral (Fig. 2). Será feito então o ajuste retiran-
do pele do retalho superior e ou do inferior (Fig. 3). Esta 
manobra corrige a assimetria da região, evita a subida do 
sulco e posiciona o neo sulco glúteo (Fig. 4) conforme 
a anatomia da região e o padrão masculino ou feminino 
(Fig. 5-8).

Como realizamos a aproximação da fáscia glútea para 
diminuir a tensão e o espaço morto, geralmente não utili-
zamos dreno nesta região.

Os pacientes são mantidos em decúbito ventral ou em 
posição de Fowler por 24 horas. Após este período po-
dem deambular e sentar.

Resultados

Dos 15 pacientes tratados tivemos as seguintes in-
tercorrências: 1 caso de hematoma tratado apenas com 
punção aspirativa; 2 casos de seroma com drenagem es-
pontânea pela ferida operatória; e 2 casos de deiscência 
parcial da sutura, sendo que em apenas 1 desses casos 
houve necessidade de revisão da cicatriz.

A B

A B C

A B

A B



Tavares Filho J.M., Franco D., Demolinario I., Franco T.

www.ciplaslatin.com

362b

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 47- Nº 4 -2021

Discussão

A grande flacidez cutânea associada à alteração da 
textura nos pacientes emagrecidos, principalmente após 
cirurgia bariátrica, dificulta o preciso planejamento na 
retirada de pele.

A marcação prévia deste segmento(1,5,6,8) pode com-
prometer o adequado posicionamento final da cicatriz 
devido às diferenças na quantidade de pele excedentes 
a cada lado após a tração dos retalhos, resultando em ci-
catrizes altas, perceptíveis nas roupas de banho ou muito 
baixas com o apagamento do sulco glúteo.

A tração do lifting glúteo em direção superior e me-
dial (Fig. 2) proporciona um maior volume de pele em 
torno do sulco glúteo. Por vezes, este excesso de pele 
é desigual e pode causar volumes diferentes para cada 
região glútea.

Por outro lado, existe um excesso de pele na região 
sacral, decorrente da perda de peso.

Portanto para a retirada deste excesso, para o ajuste 
da assimetria e para a confecção do sulco glúteo, propo-
mos que a ressecção cutânea nesta região seja feita no 
final do procedimento mediante o ajuste entre os reta-
lhos. Seja com a tração inferior do retalho da região sa-
cral ou por deslizamento medial dos retalhos da região 
glútea, definindo o sulco glúteo e corrigindo possíveis 
assimetrias. Essas manobras permitem obter sulco mais 
adequado a cada paciente.

Em relação as complicações, os casos de deiscências 
de sutura ocorreram sempre nas regiões laterais, em pa-
cientes submetidos à cirurgia bariátrica.

Os seromas ocorreram em pacientes que foram utili-
zados retalho adiposo para o aumento do terço superior e 
médio da região glútea. Srivastava(10) apresenta uma inci-
dência de 12% nos casos de utilização do retalho adipo-
so, contra 7% nos casos sem retalho adiposo.

A ocorrência de seroma ou deiscência não compro-
meteu o resultado do ajuste na região do sulco glúteo.

Conclusão

Em nossa experiência, o ajuste cutâneo da região sa-
cral, realizadoa o final do lifting glúteo, proporciona si-
metrização e posicionamento mais precisos do neo sulco.
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Em pacientes que apresentam grande perda de peso 
ou submetidos à cirurgia bariátrica, a obtenção do me-
lhor resultado tanto do ponto de vista restaurador quanto 
estético, juntamente com a redução dos possíveis riscos 
e complicações associadas, torna-se uma necessidade 
para a cirurgia pós-bariátrica. A cirugia do ajuste do seg-
mento corporal inferior está associada a uma melhora na 
qualidade de vida(1) e um alto índice de satisfação por 
parte dos pacientes, porém apresenta um alto percentual 
de complicações que podem afetar negativamente esta 
experiência.(2) A presença de deiscências e seromas tem 
a maior frequência de acordo com diferentes estudos.(2,3) 

As marcações pré-operatórias servem como guia 
para a remoção do excesso de tecido. Porém, a espessura 
da gordura residual cria uma limitação para um fecha-
mento adequado sem tensão, situação que pode ser ainda 
mais crítica na região glútea, para a qual é necessário 
utilizar estratégias pré-operatórias como a flexão dos pa-
cientes para determinar, por via cutânea pinçamento, a 
quantidade de tecido a ser removido(3) ou modificar no 
intraoperatório a extensão do retalho a ser ressecado.(4)

O reposicionamento dos tecidos ptóticos, a utiliza-
ção de retalhos ou próteses autólogas com o objetivo de 
obter a projeção glútea, aliados à assimetria natural que 
frequentemente ocorre nesses pacientes, representam 
um grande desafio no fechamento e posicionamento da 
ferida e na simetria da cicatriz. 

A técnica proposta pelos autores considera todas es-
sas variáveis em sua abordagem e execução, e seu uso 
favorece a definição da forma e localização da cicatriz 
personalizada para cada paciente por meio de uma mo-
dificação simples e reprodutível com objetivos claros e 
precisos. 

Dentre os objetivos, está descrita a possibilidade de 
se fazer uma retirada maior de pele da região e evitar a 
presença de tecido adiposo remanescente, o que fica evi-
denciado nos casos apresentados. Em certos pacientes, 
este ajuste personalizado pode, por sua vez, evitar des-
camação excessiva e remoção de pele na área e ajudar a 
reduzir a tensão de fechamento e o risco de deiscência. 

Em minha opinião, a técnica descrita permite a cor-
reção de possíveis assimetrias secundárias ao excesso de 
tecido, bem como sua redistribuição uma vez realizada 
a definição do volume glúteo bilateral, favorecendo uma 
simetria na forma e aspecto global das nádegas.

O preparo e desenho do sulco glúteo de acordo com 
as características anatômicas femininas e masculinas é 
um objetivo que deve ser considerado em pacientes pós-
-bariátricos e também citado pelos autores. 

A tração excessiva no retalho inferior pode levar à 
elevação ou alongamento da linha glútea e causar um 
resultado desagradável. Para evitar isso, modificações 
na marcação na linha correspondente à borda superior 
da ressecção foram descritas por meio de um desenho de 
ângulo agudo, a fim de incorporar mais tecido do retalho 
superior na área e evitar a ascensão do interglúteo linha.(5) 
Esta modificação pode ser incorporada na técnica descri-
ta para otimizar este objetivo. 

Embora a casuística apresentada pelos autores seja 
baixa, os resultados apresentados permitem concluir que 
a técnica é inovadora e constitui uma importante con-
tribuição para um posicionamento anatômico e simétri-
co das cicatrizes. Parabenizo os autores pela análise e 
desenvolvimento da técnica considerando os aspectos 
reconstrutivos e estéticos necessários para alcançar um 
resultado harmonioso e natural.
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As comentários sobre o artigo são bastante pertinen-
tes do Dr. Fontbona que esta afeiçoada com a cirurgia 
do lifting glúteo, suas dificuldades e características do 
paciente com grande perda ponderal.

Gostaria de enfatizar, como no comentário, que esta 
abordagem é realizada no final do procedimento com 

objetivo de ajustar a retirada do excesso de tecido der-
mo-adiposo, corrigir possíveis assimetrias, definir de 
acordo com a anatomia de cada paciente o desenho do 
sulco interglúteo e definir a posição final da cicatriz, que 
deve situar-se em posição sob as vestes íntimas ou sob 
as roupas de banho.

Resposta ao comentário do dr. M. Fontbona
João M. TAVARES FILHO


