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Introdução: A cirurgia conservadora no tratamento do câncer de mama, associada à radioterapia, tem substituído a mastectomia na 

maioria dos casos. Entretanto, dependendo da localização e do tamanho do tumor, a cirurgia conservadora clássica pode resultar 

em um resultado estético insatisfatório e em altos índices de comprometimento de margens cirúrgicas. A cirurgia oncoplástica da 

mama pode apresentar altas taxas de controle local, causando deformidades mamárias mínimas, levando a um melhor resultado 

estético. Objetivo: Relatar casos de 30 pacientes com carcinoma mamário unilateral que foram submetidas à cirurgia oncoplástica 

da mama entre 2013 e 2015. Métodos: Foram utilizadas técnicas de rotação dermoglandular local e regional. A idade média das 

pacientes foi de 58,9 anos. O tamanho médio do tumor foi 2,53 cm. Três pacientes apresentaram margens cirúrgicas exíguas ou 

comprometidas, sendo submetidas a novo procedimento cirúrgico. Resultados: O resultado estético foi avaliado pelo programa 

BCCT.core, sendo considerado excelente em 11 casos, bom em 12 casos e regular em 7 casos. Seis pacientes apresentaram 

complicações pós-operatórias. Conclusão: A utilização de técnicas de rotação dermoglandular local e regional permite ressecções 

extensas na cirurgia conservadora da mama, permitindo uma simetria satisfatória e um bom resultado estético sem a necessidade 

de simetrização, com baixos índices de complicação pós-operatória e altas taxas de margens cirúrgicas livres. 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama; Reconstrução da mama; Retalhos cirúrgicos; Margens cirúrgicas; Técnicas cosméticas.

RESUMO

ABSTRACT

Introduction: Conserving surgery in the treatment of breast cancer, in association with radiotherapy, has replaced mastectomy 

in most cases. However, depending on the location and size of tumor, the classic conservative surgery can present unfavourable 

aesthetic results  and high levels of commitment of the surgical margins. The oncoplastic breast surgery can have high local control 

rates and cause minimum breast deformities, leading to a better aesthetic result. Objective: To report cases of 30 patients with 

primary unilateral breast carcinoma who underwent oncoplastic surgery between 2013 and 2015. Methods: We used local and 

regional dermo-glandular rotation techniques. The average age of patients was 58.9 years. The average tumor size was 2.53 cm. 

Three patients had close or positive surgical margins and underwent a new surgical procedure. Results: The aesthetic result was 

evaluated by the BCCT.core program and was considered excellent in 11 cases, good in 12 cases and regular in 7 cases. Six patients 

had postoperative complications. Conclusion: The use of local and regional dermo-glandular rotation techniques allows extensive 

resections in breast conserving surgery, leading to a satisfying symmetry and a good aesthetic result without the need of 

symmetrization, with low postoperative complication rates and high rates of free surgical margins.
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INTRODUÇÃO
A cirurgia conservadora associada à radioterapia no tratamento do 
câncer de mama resulta em uma sobrevida global em longo prazo 
semelhante à mastectomia, desde que se obtenha margens cirúrgi-
cas livres de neoplasia. Entretanto, dependendo do volume do tumor 
e do volume de ressecção necessário para um controle oncológico 
adequado, pode-se obter um resultado estético insatisfatório 1. 

Os critérios para conservação da mama expandiram-se nos últi-
mos anos e passaram a incluir tumores maiores, tradicionalmente 
tratados por mastectomia. Dessa forma, mais da metade das mulhe-
res atualmente diagnosticadas com câncer de mama podem ter sua 
mama preservada2. Uma maneira de atenuar o conflito entre obter 
um bom controle locorregional e não prejudicar o resultado esté-
tico é a associação de técnicas de cirurgia plástica à cirurgia onco-
lógica mamária, denominada oncoplastia mamária. Esse conceito 
baseia-se em três pontos fundamentais: cirurgia oncológica ideal, 
reconstrução homolateral e remodelamento contralateral imediata 
(quando houver necessidade). Assim, é possível realizar ressecções 
mais extensas na cirurgia conservadora sem comprometer de 
maneira significativa os resultados estéticos finais2,3. 

As técnicas de cirurgia oncoplástica da mama oferecem 
algumas vantagens em relação ao tratamento conservador clás-
sico: segurança oncológica com ressecção de tumores de maior 
volume, maior índice de margens cirúrgicas negativas, menores 
taxas de reoperação e melhor resultado estético1,2. As técnicas 
utilizadas em oncoplastia mamária podem ser de reposiciona-
mento de volume (volume displacement) ou de substituição do 
volume ressecado (volume replacement)4. As técnicas de reposi-
cionamento de volume utilizadas na reparação imediata no tra-
tamento conservador da mama geralmente apresentam menor 
risco de complicações do que as técnicas de substituição do 
volume mamário após realização de mastectomia total1. 

O objetivo deste estudo foi mostrar os resultados de técnicas 
oncoplásticas utilizadas no tratamento conservador do câncer 
de mama, abordando tanto a segurança oncológica, o índice de 
margens cirúrgicas livres e as taxas de reoperação quanto a 
simetria mamária pós-operatória e o resultado estético final. 

METODOLOGIA
Foram incluídas no estudo 30 pacientes operadas entre outu-
bro de 2013 e novembro de 2015 na Santa Casa de Misericórdia 
de Belo Horizonte. Todas as pacientes apresentavam carcinoma de 
mama unilateral, relativamente volumosos (relação tumor/mama 
maior que 20%) e próximos à pele sobrejacente, necessitando de 
ressecção da pele acima do tumor na maioria dos casos. 

Os critérios de inclusão foram: carcinoma unilateral, relação 
tumor/mama >20% e desejo da paciente de evitar-se a simetri-
zação. Os critérios de exclusão foram: acometimento de pele, 
relação tumor/mama >50% e desejo da paciente de realizar 
mastoplastia associada. 

Os fatores avaliados foram: idade da paciente, tamanho e loca-
lização do tumor, volume mamário ressecado, margens cirúrgi-
cas, taxa de reoperação para ampliação de margens cirúrgicas, 
taxa de mastectomia após tratamento conservador, ressecção 
ou não do complexo aréolo-papilar (CAP), realização de quimio-
terapia neoadjuvante, complicações pós-operatórias, índice de 
massa corporal (IMC), comorbidades e tabagismo. 

A escolha da técnica cirúrgica foi baseada na localização 
do tumor e na relação tumor/mama. Foram utilizadas técnicas 
de reposicionamento de volume com rotação dermoglandular 
local e regional. As técnicas de rotação local foram: rotação 
de retalho dermoglandular médio-lateral ou látero-medial e 
Triângulo de Burow. As técnicas de rotação regional foram: retalho 
tóraco-lateral e retalho tóraco-epigástrico. 

Todas as cirurgias foram realizadas unilateralmente, apenas 
na mama acometida pelo tumor. A axila foi abordada conforme 
indicação clássica em cada caso. O resultado estético foi avaliado 
utilizando o programa BCCT.core (Breast Cancer Conservation 
Treatment Cosmetics Results), método objetivo de avaliação do 
resultado estético na cirurgia conservadora da mama. Esse software 
simplifica e padroniza a avaliação estética no tratamento conser-
vador do câncer de mama, pois consiste em uma ferramenta para 
a quantificação dos resultados estéticos na cirurgia conservadora 
da mama, discriminando-os entre quatro categorias: excelente, 
bom, regular e pobre. O BCCT.core emite sua avaliação a partir 
de um banco de dados de imagem (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Software BCCT.core.
Fonte: BCCT.core 2.0.

Figura 2. Software BCCT.core – resultado excelente.
Fonte: BCCT.core 2.0.
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Metodologia estatística
Para a caracterização da amostra, foram construídas tabelas 
de frequência para as variáveis qualitativas e calculadas as 
medidas descritivas para as variáveis quantitativas. O Teste 
qui-quadrado (χ2) foi utilizado para identificar possíveis asso-
ciações das variáveis hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
diabetes melittus (DM), tabagismo, esvaziamento axilar (EA), 
ressecção de CAP e técnica cirúrgica com o resultado estético, 
testadas quanto à normalidade (Tabela 1). 

Como os dados apresentaram distribuição normal, foram 
utilizadas análises paramétricas. As comparações de médias 
das variáveis idade, tamanho do tumor, volume da peça e IMC 

em relação ao resultado estético foram realizadas pelo teste 
ANOVA – Análise de Variância (Tabela 2).

Para todos os testes estatísticos utilizados, consideraremos 
um nível de significância de 5%. Dessa forma, são consideradas 
associações estatisticamente significativas aquelas cujo valor p 
foi inferior a 0,05. As análises foram realizadas no software estatís-
tico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 20.0, 2012.

RESULTADOS
Trinta pacientes foram submetidas à cirurgia oncoplástica da 
mama entre outubro de 2013 e novembro de 2015, utilizando as 

Tabela 1. Associação das variáveis com o resultado estético – Teste χ2.

 
HAS

Total Valor p
Não Sim

Resultado 
Estético

Excelente
n 6 5 11

0,299

% 54,5 26,3 36,7

Bom
n 3 9 12

% 27,3 47,4 40,0

Regular
n 2 5 7

% 18,2 26,3 23,3

Total
n 11 19 30

% 100,0 100,0 100,0

 
DM

Total Valor p
Não Sim

Resultado 
estético

Excelente
n 7 4 11

0,160

% 38,9 33,3 36,7

Bom
n 5 7 12

% 27,8 58,3 40,0

Regular
n 6 1 7

% 33,3 8,3 23,3

Total
n 18 12 30

% 100,0 100,0 100,0

 
Tabagismo

Total Valor p
Não Sim

Resultado 
estético

Excelente
n 8 3 11

0,203

%  30,8 75,0 36,7

Bom
n 11 1 12

%  42,3 25,0 40,0

Regular
n 7 0 7

% 26,9 0,0 23,3

Total
n 26 4 30

% 100,0 100,0 100,0

 
Ressecção de CAP

Total Valor p
Não Sim

Resultado 
estético

Excelente
n 9 2 11

0,514

% 36,0 40,0 36,7

Bom
n 11 1 12

% 44,0 20,0 40,0

Regular
n 5 2 7

% 20,0 40,0 23,3

Total
n 25 5 30

% 100,0 100,0 100,0

Continua...
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técnicas previamente descritas. A média de idade das pacien-
tes do estudo foi de 58,9 anos. O tamanho médio do tumor foi 
2,53 cm. Doze pacientes apresentavam tumores localizados em 
quadrante súpero-medial (QSM), duas em quadrante ínfero-
-medial (QIM), oito em quadrante súpero-lateral (QSL), duas em 
quadrante ínfero-lateral (QIL), quatro em união de quadrantes 
superiores (UQS), uma em união de quadrantes mediais (UQM) 
e uma em união de quadrantes laterais (UQL). O CAP foi resse-
cado em cinco casos. Vinte e oito pacientes apresentaram car-
cinoma ductal invasor (CDI); uma, carcinoma invasor do tipo 

mucinoso; e outra, carcinoma ductal in situ (CDIS). O volume 
médio de ressecção de tecido mamário foi 147,87 g. A média 
do IMC foi de 28,18. Vinte e seis pacientes foram submetidas à 
reconstrução mamária com retalhos locais, sendo 15 submetidas 
ao Triângulo de Burow (Figura 3) e 11 à rotação de retalho der-
moglandular médio-lateral ou látero-medial (Figura 4). Quatro 
pacientes foram submetidas à reconstrução com retalho regional, 
sendo três submetidas ao retalho tóraco-lateral (Figura 5) e uma 
ao retalho tóraco-epigástrico (Figura 6). Apenas uma paciente 
foi submetida à quimioterapia neoadjuvante. Três mulheres já 

Tabela 2. Comparações – Teste Anova.

Comparações: resultado estético N Média
Desvio 
padrão

IC95% Mínimo Máximo Valor p 

Idade

Excelente 11 57,4 13,0 48,6 66,1 41,0 76,0

0,742
Bom 12 60,7 9,2 54,8 66,5 44,0 74,0

Regular 7 58,3 7,5 51,3 65,2 50,0 71,0

Total 30 58,9 10,2 55,1 62,7 41,0 76,0

Tamanho do 
tumor (em cm)

Excelente 11 2,7 0,7 2,2 3,1 1,5 3,5

0,648
Bom 12 2,4 0,9 1,8 2,9 1,0 3,5

Regular 7 2,6 1,0 1,6 3,5 1,2 4,0

Total 30 2,5 0,8 2,2 2,8 1,0 4,0

Volume Peça 
(em g)

Excelente 11 148,9 88,0 89,8 208,0 52,0 385,0

0,991
Bom 12 145,2 104,4 78,9 211,5 38,0 431,0

Regular 7 150,9 76,4 80,2 221,5 53,0 268,0

Total 30 147,9 89,5 114,4 181,3 38,0 431,0

IMC

Excelente 11 27,2 6,3 23,0 31,5 18,5 39,6

0,414
Bom 12 29,9 6,1 26,0 33,8 19,9 41,7

Regular 7 26,7 3,9 23,2 30,3 22,1 33,7

Total 30 28,2 5,7 26,0 30,3 18,5 41,7

IMC: índice de massa corporal; IC95%: intervalo de confiança de 95%.

 
Técnica cirúrgica

Total Valor p
Burow Rotação

Tóraco-
dorsal

Tóraco-
epigástrico

Resultado 
estético

Excelente
n 6 3 1 1 11

0,336

% 40,0 27,3 33,3 100,0 36,7

Bom
n 7 3 2 0 12

% 46,7 27,3 66,7 0,0 40,0

Regular
n 2 5 0 0 7

% 13,3 45,5 0,0 0,0 23,3

Total
n 15 11 3 1 30

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes melittus; CAP: complexo aréolo-papilar; EA: esvaziamento axilar.

 
EA

Total Valor p
Não Sim

Resultado 
estético

Excelente
n 3 8 11

0,246

% 25,0 44,4 36,7

Bom
n 7 5 12

% 58,3 27,8 40,0

Regular
n 2 5 7

% 16,7 27,8 23,3

Total
n 12 18 30

% 100,0 100,0 100,0

Tabela 1. Continuação.
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haviam sido submetidas à ressecção tumoral prévia por cirurgia 
conservadora clássica da mama, sem obtenção de margens cirúr-
gicas livres, tendo sido encaminhadas para realização de cirurgia 
oncoplástica. As margens cirúrgicas foram livres de neoplasia em 
27 casos (90%). Duas pacientes apresentaram margens cirúrgicas 
exíguas e uma apresentou margens cirúrgicas comprometidas. 
Estas três mulheres foram submetidas à reintervenção cirúr-
gica para ampliação de margens, sendo apenas uma submetida 
à mastectomia total subsequente. Nenhuma destas pacientes 
apresentou neoplasia residual na peça cirúrgica após a amplia-
ção de margens ou mastectomia. Vinte e quatro pacientes não 
apresentaram complicações pós-operatórias (80%). Seis mulheres 
apresentaram complicação pós-operatória: uma teve epidermó-
lise; uma, deiscência parcial da ferida operatória; três, necrose 
parcial do retalho; e uma, infecção de ferida operatória e fibrose 
subsequente. Quatro pacientes eram tabagistas. Vinte mulheres 
apresentavam HAS; 11, DM; 2, cardiopatia; 2, hipercolesterolemia; 

e 4, hipotireoidismo. Das 30 pacientes, apenas seis não apresen-
tavam nenhuma comorbidade associada. Todas as seis pacientes 
que apresentaram complicação pós-operatória eram portadoras 
de HAS; três delas portavam DM, duas apresentavam hipotireoi-
dismo e duas, cardiopatias associadas. Quinze pacientes foram 
submetidas à biópsia de linfonodo sentinela. Quatro mulheres 
foram submetidas ao esvaziamento axilar devido à positividade 
do linfonodo sentinela, e 15, ao esvaziamento axilar devido à 
axila clinicamente comprometida no estadiamento clínico ini-
cial. Todas as pacientes foram encaminhadas para a realização 
de radioterapia adjuvante. O resultado estético final foi avaliado 
pelo programa BCCT.core. De acordo com o software, os resul-
tados foram classificados como “excelente” em 11 casos, “bom” 
em 12 casos e “regular” em 7 casos. Nenhum resultado foi clas-
sificado como “pobre” (Tabela 3). 

No presente estudo, a mama contralateral à mama doente 
não foi abordada em nenhum caso. A cirurgia oncoplástica 

Figura 4. Paciente submetida à técnica de rotação de retalho dermoglandular látero-medial. (A) Pré-operatório e (B) pós-operatório.

A B

Fonte: arquivo próprio.

Figura 3. Paciente submetida à técnica de Triângulo de Burow. (A) Pré-operatório e (B) pós-operatório.
Fonte: arquivo próprio.

A B
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Figura 5. Paciente submetida à técnica de retalho tóraco-lateral. (A) Pré-operatório e (B) pós-operatório.
Fonte: arquivo próprio.

A B

Figura 6. Paciente submetida à técnica de retalho tóraco-epigástrico. (A) Pré-operatório e (B) pós-operatório.
Fonte: arquivo próprio.

A B

realizada visou manter a forma e o volume inicial da mama 
da paciente, com o menor índice de assimetria possível, evi-
tando-se a necessidade de simetrização. Na análise estatís-
tica utilizada, não houve diferença estatisticamente signifi-
cativa entre as possíveis associações das variáveis HAS, DM, 
tabagismo, EA, ressecção de CAP e técnica cirúrgica com o 
resultado estético. A comparação de médias das variáveis 
também não apresentou diferença estatisticamente significa-
tiva quando avaliado a idade, o tamanho do tumor, o volume 
da peça e o IMC em relação ao resultado estético. Uma teoria 
para explicar a ausência de diferença entre os grupos poderia 
ser o tamanho da amostra (N) analisada. 

DISCUSSÃO
As indicações para cirurgia conservadora no tratamento do 

câncer de mama estão cada dia mais frequentes. Estudos clínicos 

randomizados mostram que a cirurgia conservadora da mama 
associada à radioterapia apresenta taxas de sobrevida global 
semelhantes à realização de mastectomia total. Partindo dessa 
premissa, há maior tendência em se tratar grandes tumores con-
servadoramente; porém, a maior limitação é realizar grandes res-
secções sem comprometer o resultado cosmético5,6,7. A cirurgia 
oncoplástica da mama, que consiste na combinação de técnicas 
de cirurgia plástica e técnicas cirúrgicas oncologicamente seguras 
no tratamento do câncer de mama, é a alternativa que permite 
maiores ressecções e menor prejuízo estético, mesmo em tumo-
res volumosos. Cada vez mais indicada, propicia ganhos signi-
ficativos, pois minimiza o prejuízo psicológico de um eventual 
tratamento mutilante3,6,8,9. Dessa forma, é possível realizar um 
número maior de cirurgias conservadoras da mama em pacien-
tes que usualmente seriam submetidas à mastectomia total, com 
menor índice de complicações pós-operatórias e maior taxa de 
controle local da doença1,3,4,5,10. Ressecções de mais de 20% do 
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tecido mamário acometido pela doença gera tanto desconfigu-
ração da própria mama como assimetria contralateral. Assim, 
é conveniente a utilização de algum recurso oncoplástico para 
minimizar os efeitos estéticos indesejáveis3. Defeitos extensos 

pós-cirurgia conservadora da mama tendem a necessitar de rota-
ções de retalho locais ou à distância. Em virtude da radioterapia, 
as deformidades tendem a se acentuar com o tempo, assim como 
as dificuldades e as limitações técnicas. A consequência disso é 

Localização do tumor
n %

QIL 2 6,7

QIM 2 6,7

QSL 8 26,7

QSM 12 40,0

UQL 1 3,3

UQM 1 3,3

UQS 4 13,3

Total 30 100,0

Técnica cirúrgica
n %

Burow 15 50,0

Rotação 11 36,7

Tóraco-dorsal 3 10,0

Tóraco-epigástrico 1 3,3

Total 30 100,0

Tipo do tumor
n %

Carcinoma invasor 
tipo mucinoso

1 3,3

CDI 28 93,4

CDIS 1 3,3

Total 30 100,0

Ampliação de margens cirúrgicas
n %

Não 27 90,0

Sim 3 10,0

Total 30 100,0

Mastectomia
n %

Não 29 96,7

Sim 1 3,3

Total 30 100,0

Biópsia de linfonodo sentinela
n %

Não 15 50,0

Sim 15 50,0

Total 30 100,0

QIL: quadrante ínfero-lateral; QIM: quadrante ínfero-medial; QSL: quadrante súpero-lateral; QSM: quadrante súpero-medial; UQL: união de quadrantes 
laterais; UQM: união de quadrantes mediais; UQS: união de quadrantes superiores; CDI: carcinoma ductal invasor; CDIS: carcinoma ductal in situ; CAP: com-
plexo aréolo-papilar; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes melittus; IMC: Índice de massa corporal.

Esvaziamento axilar
n %

Não 12 40,0

Sim 18 60,0

Total 30 100,0

Complicações pós-operatórias
n %

Não 26 86,7

Sim 4 13,3

Total 30 100,0

Resultado estético
n %

Bom 12 40,0

Excelente 11 36,7

Regular 7 23,3

Total 30 100,0

Ressecção de CAP
n %

Não 25 83,3

Sim 5 16,7

Total 30 100,0

HAS
n %

Sim 19 63,3

Total 30 100,0

DM
n %

Não 18 60,0

Sim 12 40,0

Total 30 100,0

Quimioterapia neoadjuvante
n %

Não 29 96,7

Sim 1 3,3

Total 30 100,0

Tabagismo
n %

Não 26 86,7

Sim 4 13,3

Total 30 100,0

 
Medidas descritivas

n Média Mediana
Desvio 
padrão

Mínimo Máximo
Percentis

25 75
Idade 30 58,9 57,0 10,2 41,0 76,0 51,0 69,0

Tamanho do tumor (em cm) 30 2,5 2,6 0,8 1,0 4,0 2,0 3,0

Volume peça (em g) 30 147,9 132,0 89,5 38,0 431,0 93,5 177,0

IMC 30 28,2 27,6 5,7 18,5 41,7 23,7 31,5

Tabela 3. Características clínicas e de tratamento das pacientes (n = 30).

Fonte: Dados de pesquisa.
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que os resultados estéticos de uma reconstrução tardia são mais 
limitados. A reconstrução imediata pode diminuir esses riscos e 
oferecer melhores resultados3, embora a ação deletéria da radio-
terapia, do ponto de vista estético, possa vir a reduzir as taxas de 
sucesso após sua realização. Retalhos dermoglandulares de rota-
ção constituem uma alternativa locorregional segura para cor-
reção dos defeitos ocasionados pelo tratamento conservador da 
mama. No presente estudo, foram utilizados retalhos de rotação 
locais e regionais, que consistem em mobilizar o retalho dermo-
glandular em direção ao defeito provocado pela quadrantectomia, 
objetivando repará-lo completamente, sem deixar espaço morto3. 
Essas técnicas são chamadas de técnicas de reposicionamento 
de volume (volume displacement), e são utilizadas na reparação 
imediata no tratamento conservador da mama4,11. Geralmente 
apresentam menor risco de complicações do que as técnicas de 
substituição de volume ressecado (volume replacement) após rea-
lização de mastectomia total1,11. 

Margens cirúrgicas livres de neoplasia correspondem a uma 
redução do risco de recorrência local, independentemente do 
tamanho da margem4,8. Na cirurgia oncoplástica da mama, as 
margens cirúrgicas são mais amplas que na cirurgia conserva-
dora, sendo raramente necessária a sua ampliação3. Neste estudo, 
as margens cirúrgicas foram livres de neoplasia em 27 casos 
(90%). Duas pacientes apresentaram margens cirúrgicas exíguas 
e uma, margens cirúrgicas comprometidas, o que tornou neces-
sárias reintervenções cirúrgicas: duas ampliações de margens e 
uma mastectomia total subsequente. Nenhuma dessas pacientes 
apresentou neoplasia residual na peça cirúrgica, demonstrando 
a eficácia da oncoplastia mamária no controle local do câncer de 
mama. O foco da oncoplastia mamária é melhorar a qualidade 
de vida das pacientes com tratamentos que possam ser mais 
eficazes do ponto de vista oncológico sem, com isso, compro-
meter o resultado estético-funcional. Em decorrência disso, ela 
representa o maior avanço no tratamento conservador do cân-
cer de mama nas últimas décadas3. Estudos mostraram maior 
taxa de satisfação com o resultado estético quando utilizada 
alguma técnica oncoplástica, independentemente da extensão 
de volume mamário ressecado12. Assim, a cirurgia oncoplástica 

da mama permite que a paciente deixe a sala de cirurgia com 
pequena ou nenhuma assimetria mamária e sem deformidades 
da mama tratada pelo câncer1,4. Este estudo utilizou técnicas de 
rotação de retalho dermoglandulares locorregionais para repa-
ração mamária imediata em todas as pacientes. Essas técnicas 
permitiram bom controle oncológico local, com simetria satis-
fatória e bom resultado estético. Não foi indicada simetrização 
da mama contralateral em nenhum caso abordado. As taxas de 
obtenção de margens cirúrgicas livres foram altas e os índices 
de complicações pós-operatórias, baixos, sendo que nenhuma 
complicação foi grave ou necessitou de abordagem cirúrgica para 
correção. Nenhuma variável analisada em relação às característi-
cas da paciente pareceu influenciar no resultado estético obtido. 

CONCLUSÃO
A cirurgia oncoplástica representa uma importante evolução 
para a cirurgia conservadora da mama, pois é uma excelente 
opção para abordagem do câncer de mama, permitindo ressec-
ções mais extensas sem prejudicar o resultado estético final, 
além de contribuir com a melhora dos aspectos psicológicos das 
pacientes portadoras desse tipo de câncer. 

O foco da oncoplastia mamária é melhorar a qualidade de 
vida das pacientes com tratamentos que podem ser mais efica-
zes e, ao mesmo tempo, menos agressivos. O benefício maior é 
das próprias pacientes, que usufruem de um tratamento onco-
lógico seguro e um tratamento estético-funcional adequado. As 
diversas técnicas existentes para a reparação imediata devem 
ser individualizadas em cada caso específico para que possam 
atingir os melhores resultados na integração oncológico-plás-
tica. A cirurgia de reparação imediata geralmente apresenta 
melhores resultados em relação à reconstrução tardia. A uti-
lização de técnicas de rotação dermoglandular local permite 
ressecções extensas na cirurgia conservadora da mama. Além 
disso, permitem obter bom controle oncológico local, simetria 
satisfatória e bom resultado estético, sem necessidade de sime-
trização da mama contralateral, com baixos índices de compli-
cação pós-operatória e altas taxas de margens cirúrgicas livres.
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